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44. þing BSRB

▪44. þing bandalagsins var haldið 28.-30. október 2015

▪Rúnar Vilhjálmsson prófessor fjallaði um rannsókn á heilsu og 
lífsháttum Íslendinga

▪Mikilvæg málefnavinna í málstofum sem tókst vel
▪ Málefnahópar um

▪ starfsumhverfi starfsmanna í almannaþjónustunni 

▪ atvinnumál

▪ velferðarmál

▪ fjölskylduvænna samfélag 

▪ stöðu verkalýðshreyfingarinnar, BSRB og aðildarfélaganna 2030

▪ Stærstu breytingarnar - nýtt skipulag og breytt nafn



Nýtt skipurit BSRB

Þing

Stjórn

Formannaráð Aðalfundur

Starfsnefndir Framkv.stjóri



Formannaráð BSRB

▪ Farið yfir mörg mikilvæg mál á fundum ráðsins

▪Móta stefnu bandalagsins milli þinga

▪Gestir miðla þekkingu
▪ Rúnar Vilhjálmsson prófessor kynnti niðurstöður rannsókna

▪ Bryndís Hlöðversdóttir ríkissáttasemjari

▪ Vigdís Eva Líndal fjallaði um nýja persónuverndarlöggjöf

▪ Björn Traustason sagði frá starfsemi Bjargs íbúðafélags

▪ Einar Gylfi Jónsson ræddi um #metoo byltinguna

▪ og fleiri

▪ Fundargerðir sendar á aðildarfélögin



Formannaráð BSRB

Talsverð endurnýjun frá 44. þingi



Stjórn BSRB

▪ Fundað að jafnaði aðra hvora viku 
auk sérstakra vinnufunda

▪ Fjallað um fjölbreytt mál sem 
bandalagið sinnir

▪ Fundargerðir sendar á 
aðildarfélögin



Ályktanir

▪ Formannaráð, aðalfundir 
og stjórn álykta um mál
▪ Alls 24 ályktanir frá 44. 

þingi BSRB
▪ 11 frá formannaráði

▪ 11 frá aðalfundum

▪ 2 frá stjórn

▪Allar ályktanir frá síðasta 
þingi á vef BSRB



Starfsnefndir BSRB

▪ Fimm starfsnefndir milli þinga
▪ Nefnd um fjölskylduvænna samfélag og jafnréttismál

▪ Nefnd um mennta- og fræðslumál

▪ Nefnd um velferðarmál

▪ Nefnd um vinnumarkað, kjaramál og lífeyrismál

▪ Réttindanefnd

▪ Formenn fara yfir helstu verkefni á fundum formanna og 
aðalfundum



Nokkur af verkefnum BSRB frá 44. þingi

▪Unnið að mörgum stórum verkefnum á milli þinga

▪ Eðli málsins samkvæmt eru mörg verkefnin þannig að þau taka 
langan tíma í vinnslu og því ánægjulegt þegar árangur næst

▪ Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar

▪ Jöfnun lífeyrisréttinda

▪ Launaþróunartryggingin

▪ Norrænt vinnumarkaðslíkan

▪ Bjarg íbúðafélag

▪ Baráttan gegn einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu

▪ Jafnréttismálin og #metoo

▪ Fæðingarorlof og umönnunarbilið

▪ Nýr vefur bandalagsins



Félagslegur stöðugleiki

Jafnrétti

Húsnæði

Atvinna

Heilbrigði

Fjölskyldan

Öryggi

Almanna-

tryggingar

Félagslegur 

stöðugleiki
Menntamál

▪ Stöðugleiki á vinnumarkaði 
kemur öllum til góða

▪ Efnahagslegur stöðugleiki 
ekki til án hins félagslega

▪ Launafólk þarf 
félagslegt öryggi

▪Allir eigi jafnan rétt, 
óháð efnahag



Lífeyrismálin

▪Vinna við samræmingu lífeyrisréttinda í gangi árum saman

▪Ójafnvægi milli eigna og skuldbindinga
▪ Opinberu sjóðirnir stóðu ekki undir skuldbindingum

▪ Uppsöfnuð iðgjaldaþörf  20-21% svo hækka þurfti mótframlag í 17%

▪BSRB þurfti að velja á milli þess að standa utan við vinnuna án 
áhrifa eða að verja réttindi félagsmanna með því að taka þátt

▪ Samkomulag undirritað í september 2016
▪ Lífeyrisréttindi á almennum og opinberum markaði samræmd

▪ Skýrt að réttindi núverandi sjóðfélaga yrðu jafn verðmæt

▪ Launamunur milli markaða verði jafnaður á 6 til 10 árum



Lífeyrismálin

▪Ríkið stóð ekki við 
samkomulagið að fullu

▪Óbein bakábyrgð sjóðfélaga 
undir 60 ára aldri 1. júní 
2017 afnumin án þess að 
nokkuð komi á móti
▪ Traust á vinnumarkaði rofið

▪ BSRB, BHM og KÍ fengu 
sameiginlegt lögfræðiálit

▪ Sameiginleg stefna í 
undirbúningi



Jöfnun launa á milli markaða

▪ Forsenda samkomulags í lífeyrismálunum að launakjör á 
almenna og opinbera markaðinum verði jöfnuð

▪Hófst með vinnu við að ná saman um forsendur og aðferðafræði

▪ Starfshópur skipaður vorið 2018

▪Á að útfæra jöfnun launa í kjarasamningum



Launaþróunartryggingin

▪Ákvæði í rammasamkomulaginu frá 2015

▪Opinberum starfsmönnum bætt launaskrið

▪ Tvær mælingar af þremur búnar
▪ Félagar hjá ríkinu hækkuðu um 1,3% frá 1. janúar 2017

▪ Félagar hjá sveitarfélögum hækkuðu um 1,4% frá 1. janúar 2018

▪Þriðja mælingin í mars 2019

▪ Framhaldið í höndum aðildarfélaga í kjarasamningum



Heilbrigðismál

▪Hörð barátta um framtíð heilbrigðiskerfisins

▪ Tekist á um einkavæðingu og opinberan rekstur

▪ Sjónarmiðum komið á framfæri með ýmsum 
hætti
▪ Fundir með ráðherrum, minnisblöð og blaðagreinar

▪ Ályktanir aðalfunda, stjórnar og formannaráðs

▪ Málþing: Einkavæðing í heilbrigðiskerfinu í maí 2016

▪ Tveir hádegisfundir um heilbrigðismál
▪ Rúnar Vilhjálmsson kynnti niðurstöður um ólík rekstrarform 

í maí 2017

▪ Birgir Jakobsson og Kári Stefánsson fjölluðu um 
einkarekstur í október 2017



Nýtt kjarasamningslíkan – Salek

▪ Skrifað undir rammasamkomulag í lok 
október 2015
▪ Markmiðið er að auka kaupmátt við 

efnahagslegan og félagslegan stöðugleika á 
grundvelli lágrar verðbólgu, stöðugs gengis og 
lægra vaxtastigs

▪ Salek var sett á ís í lok árs 2016
▪ Svik stjórnvalda í lífeyrismálinu rufu traustið

▪ Aðgerðarleysi Alþingis gagnvart hækkunum 
kjararáðs á launum kjörinna fulltrúa og æðstu 
embættismanna hafði einnig mikil áhrif

▪ Staðan í dag: Engin vinna við Salek í gangi 
og ekki fyrirséð að það breytist á næstunni



Rammasamkomulagið og þjóðhagsráð

▪Áfram unnið samkvæmt rammasamkomulaginu
▪ Vinna í gangi vegna launaskriðstryggingarinnar

▪Þjóðhagsráð kallað saman 8. júní 2016
▪ BSRB og ASÍ ákveða að taka ekki þátt

▪ Sjónarhorn ráðsins of þröngt 

▪ Ekki fjallað um félagslegan stöðugleika, aðeins efnahagslegan
▪ Ekkert fjallað um fjárveitingar til velferðarkerfisins

▪ Ekkert fjallað um stöðu almannaþjónustunnar

▪ Þarf annað hvort að víkka sjónarhorn Þjóðhagsráðs eða búa til annan 
jafn verðmætan vettvang sem fjallar um félagslegan stöðugleika

▪ Stjórnvöld loks tilbúin að víkka út sjónarhornið 2018 en ASÍ vill ekki 
vera með



Samtal við stjórnvöld

▪Reglulegir fundir eftir kosningar

▪Kjararáð fyrsta verkefnið
▪ Staðan kortlögð og tillögur að breytingum

▪ Félagslegur stöðugleiki

▪ Launatölfræði – Starfshópar um… 
▪ úrbætur á úrvinnslu og nýtingu

▪ skoða aðferðafræði um launatölfræði

▪Vinnumarkaðssjóðir

▪Menntamál

▪ Efnahagsmál



Bjarg íbúðafélag

▪ Stjórn BSRB ákvað að taka þátt í stofnun 
húsnæðisfélags ásamt ASÍ
▪ Félagið er rekið sjálfstætt án fjárhagstengsla 

við BSRB og ASÍ önnur en stofnframlög

▪ Sjálfseignarstofnun að danskri fyrirmynd sem 
rekin er án hagnaðarsjónarmiða

▪ Ætlað að tryggja tekjulágum fjölskyldum 
öruggt húsnæði í langtímaleigu

▪Um 270 íbúðir þegar komnar í byggingu og 
um 400 í hönnunarferli

▪ Stefna á að byggja 1.400 íbúðir á næstu 
fjórum árum



Bjarg íbúðafélag

▪ Samið um uppbyggingu í Reykjavík, Hafnarfirði, Akranesi, 
Akureyri, Árborg, Þorlákshöfn og Sandgerði og rætt við fleiri

▪ Skráning á biðlista opnuð 15. maí 2018

▪Rúmlega 1.000 umsækjendur á biðlista



Ný vefsíða opnuð

▪Vinna við þarfagreiningu hófst 
um mitt ár 2016

▪ Samið við vefstofuna Stefnu

▪Vinna við hönnun á vefnum 
fór í gang í janúar 2017

▪Öll vinna gekk hratt og vel 
vegna vel heppnaðar 
þarfagreiningar og samráðs

▪Vefurinn í loftið 26. apríl 2017



Kjaramál

▪ Flest aðildarfélög undirrituðu kjarasamninga um og eftir síðasta 
þing BSRB
▪ Félag íslenskra flugumferðarstjóra í vinnudeilu 2016

▪ Ýmis félög gert stofnanasamninga

▪ Samningar flestra lausir í mars 2019

▪Undirbúningur hafinn
▪ Félögin móta kröfugerð

▪ Samningseiningafundur í september 2018



Mennta- og fræðslumál

▪Markviss skref að undirbúningi fagháskólanáms
▪ Samstarfsráð skipað en fór ekki af stað vegna ágreinings um verkefni 

og heimildir ráðsins

▪ Opnað fyrir styrki og fengu SLFÍ og SFR styrki fyrir nám

▪ Lagt til í maí 2018 að leggja ráðið niður og skipa verkefnisstjórn

▪Unnið að hæfniramma um íslenska menntun

▪ Fjallað um raunfærnimat

▪ Fyrsti menntadagur BSRB haldinn í mars 2018
▪ Þrjú þróunarverkefni um fagháskólanám kynnt

▪ Fjallað um stærstu verkefni BSRB í menntamálum



Átak í fæðingarorlofsmálum

▪BSRB og ASÍ í átak árið 2016
▪ Þrýst á breytingar á fæðingarorlofskerfinu

▪Áherslan á réttindi barna og mikilvægi 
fyrir jafnréttismál
▪ Reynslusögur fólks á samfélagsmiðlum

▪ Myndbönd á MBL, DV og Nútímanum

▪ Ótal fréttir og viðtöl á flestum fjölmiðlum

▪ Sjónarmið stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga

▪ Barist fyrir því að farið verði að tillögum starfshóps
▪ Orlofið lengt í 12 mánuði

▪ Hámarksgreiðslur verði 600 þúsund

▪ Tekjur að 300 þúsundum skerðist ekki



Stytting vinnuvikunnar

▪Krafa BSRB frá 2004 að stytta vinnuvikuna
▪ Hluti af einu stærsta baráttumáli BSRB – að gera samfélagið 

fjölskylduvænna

▪ Krafan 36 stunda vinnuvika án launaskerðingar

▪ Tilraunaverkefni með Reykjavíkurborg hófst 2015

▪ Tilraunaverkefni með ríkinu hófst 2017

▪ Sífellt fleiri taka undir kröfuna
▪ Framsýnir stjórnendur stytta vinnuvikuna á sínum vinnustað

▪ Krafan um styttingu vinnuvikunnar ofarlega í könnunum stéttarfélaga 
á vilja félagsmanna

▪ Stéttarfélög og heildarsamtök farin að taka undir málflutning BSRB



Stytting vinnuvikunnar – Þrjár stoðir

Ríkið
▪ Tilraunaverkefni 

í gangi í eitt ár
▪ Fyrstu mælingar 

jákvæðar
▪ Verkefnið 

framlengt um 
eitt ár

▪ Öðru vakta-
vinnustað bætt 
við

Aðrir
▪ Einstök fyrirtæki 

og stofnanir 
áhugasöm

▪ Sumir byrjaðir
▪ Hugsmiðjan með 

30 tíma 
vinnuviku í tvö ár

Borgin
▪ Tilraunaverkefni 

frá 2015
▪ Jákvæðar 

niðurstöður
▪ Verkefnið 

framlengt og 
víkkað út

▪ Nær til 2.200 
starfsmanna



Stytting vinnuvikunnar

Tilraunaverkefni með Reykjavíkurborg
▪ Tilraunaverkefni frá 2015

▪ Byrjaði með tveimur starfsstöðvum
▪ Fleiri bættust við árið 2016

▪ Jákvæðar niðurstöður kynntar á tveimur málþingum
▪ Betri líðan starfsfólks
▪ Minni skammtímaveikindi
▪ Afköst aukast og vega upp styttri vinnutíma

▪ Verkefnið framlengt og víkkað út árið 2018
▪ Allir vinnustaðir gátu sótt um
▪ Nær til 2.200 starfsmanna



Stytting vinnuvikunnar

Tilraunaverkefni með ríkinu
▪ Vilyrði á síðasta þingi BSRB
▪ Tilraunaverkefni hófst í mars 2017

▪ Fjórir vinnustaðir
▪ Þar af einn vaktavinnustaður

▪ Fyrstu mælingar jákvæðar
▪ Verkefnið framlengt um eitt ár í mars 2018
▪ Öðrum vaktavinnustað bætt inn í verkefnið



Stytting vinnuvikunnar

Aðrir stytta vinnuvikuna
▪ Einstök fyrirtæki og stofnanir áhugasöm og nokkrir byrjaðir

▪ Hugsmiðjan með 30 tíma vinnuviku í tvö ár
▪ Tilraunaverkefni hjá Hjallastefnunni
▪ Leikskólar Félagsstofnunar stúdenta byrjaðir

▪ Hávær krafa stórra verkalýðsfélaga og heildarsamtaka
▪ Snjóboltinn er farinn af stað



Jafnrétti

▪Umræða um kynbundna 
áreitni, kynferðislega áreitni 
og ofbeldi á vinnustöðum 
upp á yfirborðið
▪ Bæklingur á íslensku, ensku 

og pólsku

▪ Málþing 8. mars 2016

▪ Tekið þátt í ýmsum 
samstarfsverkefnum
▪ Kvennafrí 2016

▪ Aftur kvennafrí 2018



Verkalýðshreyfingin og #metoo

▪ Frásagnir kvenna á vinnumarkaði og úr starfi verkalýðsfélaga

▪ Tekið af mikilli alvöru af BSRB og öðrum heildarsamtökum

▪ Fundur með þjóðfundarsniði með #metoo konum
▪ Mótaðar tillögur að næstu skrefum og aðgerðum

▪ Aðgerðir innan stéttarfélaga og bandalaga

▪ Áherslur í samskiptum við atvinnurekendur og stjórnvöld

▪ Skýrsla með niðurstöðum aðgengileg á vef BSRB



Umönnunarbilið í brennidepli

▪Nefnd um fjölskylduvænna samfélag aflaði upplýsinga

▪Mikill munur á úrræðum milli sveitarfélaga

▪ Engin lög um hvenær börn komast í dagvistun

▪Bein áhrif á jafnrétti á vinnumarkaði

→Skýrsla aðgengileg á vef BSRB



TAKK FYRIR


