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14.05.2021
Nú er komið að fyrsta uppgjöri vaktavinnu eftir að ný ákvæði um vaktavinnu tóku gildi 01.05.2021.
Í Hjálp Vinnustundar eru leiðbeiningar vegna breytinganna. Með þessum pósti viljum við vekja
athygli á þeim.
Þær stofnanir sem eru að greiða vaktaálög en ekki að nota Vinnustund þurfa að gæta að því að
senda FJS tímana sem þarf að greiða starfsmönnum á nýjum launategundum sem listaðar eru upp í
þessum pósti.

Listi yfir launategundir
*

Breytt
Nýtt
Nýtt

Hlutfall

Launategund

Launategund
birting á
launaseðli

33,33%

Vaktaálag 33

Vaktaálag 33

501 kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga

Vaktaálag 55

Vaktaálag 55

kl. 17:00 - 24:00 föstudaga og kl. 08:00 - 24:00 laugardaga,
502 sunnudaga og sérstaka frídaga

Vaktaálag 65

Vaktaálag 65

Vaktaálag 75

Vaktaálag 75

506 kl. 00:00 - 08:00 þriðjudaga - föstudaga
kl. 00:00 - 08:00 laugardaga, sunnudaga, mánudaga og sérstaka
507 frídaga

Vaktaálag 90

Vaktaálag 90

508 kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3,

Vaktaálag 120

Vaktaálag 120

kl. 16:00 - 24:00 á aðfangadag og gamlársdag og kl. 00:00 – 08:00 á
509 jóladag og nýársdag

Bakvakt I

Bakvakt I

kl. 17:00 - 24:00 mánudaga - fimmtudaga og kl. 00:00 - 08:00
474 þriðjudaga - föstudaga

Bakvakt II

Bakvakt II

kl. 17:00 - 24:00 föstudaga og kl. 00:00 - 08:00 mánudaga og kl.
475 00:00 - 24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga

Bakvakt III

Bakvakt III

476 kl. 00:00 - 24:00 stórhátíðardaga sbr. gr. 2.1.4.3

Bakvakt IV

Bakvakt IV

kl. 16:00 - 24:00 á aðfangadag og gamlársdag og kl. 00:00 – 08:00 á
477 jóladag og nýársdag

55,00%
65,00%
75,00%
90,00%

Nýtt

120,00%
33,33%
45,00%
90,00%

Nýtt

120,00%

Númer
launateg skýring

Nýtt

2,50%

Vaktahvati 1

Vaktahvati 2,5

391

Nýtt

7,50%

Vaktahvati 2

Vaktahvati 7,5

392

Nýtt

10%

Vaktahvati 3

Vaktahvati 10

393

Nýtt

12,50%

Vaktahvati 4

Vaktahvati 12,5

394

Nýtt

1,30%

Breytingargjald 1

Breytingargjald 1,3

397 vakt breytt með fyrirvaranum 24-168 klst. (ein vika)

Nýtt

2,00%

Breytingargjald 2

Breytingargjald 2,0

398 vakt breytt með skemmri fyrirvara en 24 klst.

1,30%

Breytingargjald
aukavakt

Breytingargjald
aukavakt

yfirvinnuvakt sett á með skemmri fyrirvara en 24 klst greiðist 1,3% af
mánaðarlaunum miðað við 8 klst vakt og hlutfallslega fyrir styttri eða
399 lengri vaktir.

Vinnutímaeyða I

Vinnutímaeyða I

512 Vaktaálag 33% Greiðsla fyrir eyðu í vinnutíma

Vinnutímaeyða II

Vinnutímaeyða II

513 Vaktaálag 55% Greiðsla fyrir eyðu í vinnutíma

Nýtt

Vinnutímaeyða III

Vinnutímaeyða III

514 Vaktaálag 90% Greiðsla fyrir eyðu í vinnutíma

Nýtt

Vinnutímaeyða IV

Vinnutímaeyða IV

515 Vaktaálag 120% Greiðsla fyrir eyðu í vinnutíma

Nýtt
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Útreikningar í Yfirfara - Tímar
Reiknireglur hafa verið uppfærðar m.t.t. breytinga 1. maí. Nýjum vaktaálagsprósentum bætt inn,
yfirvinna 1 og 2 virkjuð hjá vaktavinnufólki ofl.
Vinsamlegast fylgist vel með útreikningum eftir 1. maí og látið vita ef eitthvað er ekki eins og
á að vera.
Stuðull 1,11 á úttektir leyfa
Stuðullinn 1,11 er kominn inn á eftirfarandi leyfisréttindi:
Orlof, Helgidagafrí/Vetrarfrí, Geðdeildarfrí, Röntgenfrí. Búið er að uppfæra leyfisskráningar sem
komnar voru inn áður en þessi virkni var komin.

Vaktavinnufólk - yfirvinna 1 og yfirvinna 2
Yfirvinna skiptist upp í yfirvinnu 1 og yfirvinna 2. Greiðsla fyrir yfirvinnu verður:
1. Yfirvinna 1 – 08:00 – 17:00 mán – fös
2. Yfirvinna 2 – 17:00 – 08:00 mán – fös
3. Yfirvinna 2 – 00:00 – 00:00 lau, sun og sérstaka frídaga.
Stórhátíðarkaup greiðist á stórhátíðardögum allan sólarhringinn.
Tímakaup yfirvinnu 2 greiðist jafnframt fyrir vinnu umfram 38,92 tíma á viku að jafnaði á
uppgjörstímabili (168,6 tímar miðað við meðalmánuð).
Í bunkavinnslu athugar Vinnustund hvort flytja eigi einhverja tíma af yfirvinnu 1 yfir á yfirvinnu 2.
Sjá nánar Vaktavinna - breytingar á yfirvinnuákvæði vaktavinnumanna
Svona er birtingin í bunkanum ef flutt er á milli yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2.

Með því að smella á i-ið opnast uppgjörsmynd starfsmanns sem er aðgengileg í Starfsmenn>Starfsmenn->Uppgjör.
Dæmi um flutning yfirvinnu 1 yfir í yfirvinnu 2 í uppgjöri:
4 tímar unnir á yfirvinnu 1.
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Tímabil vegna yfirvinnu í þessu dæmi er 1.5.2021-15.5.2021, 15 dagar.
Finna þarf út hámark á yfirvinnu 1 yfir þetta tímabil:
Dagafjöldi/7 gefur vikufjölda
15/7 = 2,14 vikur
38,92 klst pr viku * 2,14 = 83,29 klst.
Mismunur hámarks yfirvinnu 1 og vinnutíma (83,29 - 80) eru 3,29 sem greiðist sem yfirvinna 1.
Starfsmaður vinnur á þessu tímabili 4 tíma í yfirvinnu 1 og af þeim flytjast 0,71 á yfirvinnu 2 þar sem
3,29 fara í að uppfylla yfirvinnuhámarkið.

Vaktahvati - Uppgjör
Uppgjör á vaktahvata fer fram í bunkavinnslunni.
Launategundir fyrir vaktahvata eru:
Vaktahvati 1 birting á launaseðli er Vaktahvati
Vaktahvati 2 birting á launaseðli er Vaktahvati
Vaktahvati 3 birting á launaseðli er Vaktahvati
Vaktahvati 4 birting á launaseðli er Vaktahvati

2,5%
7,5%
10%
12,5%

Vaktahvati reiknast í Vinnustund sem 1 eining fyrir fullt starf á heilu uppgjörstímabili.
Í samráði við fulltrúa launagreiðenda var ákveðið að greiða vaktahvata á fjórum mismunandi
launategundum, eina fyrir hverja prósentu vaktahvata sem starfsfólk getur náð.
Vaktahvati er hlutfallaður í Vinnustund fyrir hlutastörf.
Einnig er vaktahvati hlutfallaður ef ekki er heilt uppgjörstímabil undir, t.d. við upphaf og lok starfs.
Ef starfsmaður nær ekki vaktahvata er það birt í bunka sem Vaktahvati 0%.
Sjá nánar Vaktahvati - uppgjör

Til útskýringar eru hér dæmi þar sem mánaðarlaun eru 400 þúsund og 2,5% vaktahvata er náð.
Dæmi 1
100% starf, heilt uppgjörstímabil.
Vinnustund skilar 1 einingu til launakerfis á launategund Vaktahvati 2,5%
Launakerfi borgar 1*400.000*2,5%=10.000
Dæmi 2
80% starf, heilt uppgjörstímabil.
Vinnustund skilar 0,8 einingum til launakerfis á launategund Vaktahvati 2,5%
Launakerfi borgar 0,8*400.000*2,5%=8.000
Dæmi 3
80% starf, hálft uppgjörstímabil (vegna starfsloka).
Vinnustund skilar 0,4 einingum til launakerfis á launategund Vaktahvati 2,5%
Launakerfi borgar 0,4*400.000*2,5%=4.000
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Í uppgjörsflipa í starfsmannamynd geta yfirmenn og starfsmenn sjálfir skoðað sundurliðun á
vaktahvata.
Með því að smella á i-ið við Vaktahvata opnast sundurliðun á vaktahvata.
Nánari upplýsingar um vaktahvata eru í hjálpinni:
Vaktahvati
Vægi vakta
Sjálfsþjónusta vægi
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Starfsmaður - Vaktavinnuskil - Vægi
Nýr dálkur, "Vægi", bætist við í vaktavinnuskilum.
Vægið birtist í sér dálki í vaktavinnuskilum. Það er lagt saman við unna tíma og saman mynda unnir
tímar og vægi samtals klst sem dragast frá vinnuskyldu og mynda stöðu vinnuskila.
Dæmi hér fyrir neðan:
Fyrri staða -12,84 + ((Unnið 160,00 + Vægi 6) - Vinnuskyldan 135,46 )
-12,84+(166-135,46) = -12,84 + 30,54 = 17,70

Athugið að vægið fer ekki yfir hámarks leyfilega styttingu vinnuskyldu á tímabili.

Stýringar - Nýr fjarvistaflokkur
Nýr fjarvistaflokkur “Lámarkshvíld” hefur verið búinn til fyrir fjarvist sem notuð er ef starfsfólk hvílist á
vakttíma til að ná lágmarkshvíld að lokinni vinnu sem skapað hefði annars brot á hvíldartíma.
Lágmarkshvíld á ekki að taka af vinnuskylduvægi og á að virka eins og veikindi og veikindi barna
í vægi og vaktahvata.
Leyfi eiga að ávinnast og álag að reiknast í þessari fjarveru.
Athugið að loka þarf þeirri fjarvistartegund sem hingað til hefur verið notuð vegna hvíldar.
Fjársýsla ríkisins er búin að setja inn nýja fjarvistartegund vegna þessa hjá öllum stofnunum í
Vinnustund.
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Breytingargjald
Til að skrá breytingagjald þarf að fara í Yfirfara -> Tímar (ekki er hægt að skrá breytingagjald eins
og er í Yfirfara -> Tímar dagur en búið er að óska eftir því).

Aukavaktir með minna en 24 klst. fyrirvara um nætur, helgar og á rauðum
dögum:
Skrá þarf aukavakt á starfsmann og vista.

Síðan þarf að velja aukavaktina, velja breytingagjaldið í fellilista og setja eina einingu fyrir hverja 8
klst. vakt. Hlutfalla þarf eininguna við lengri eða styttri vaktir (12 tíma vakt = 1,5 eining / 0,125 fyrir
hverja klukkustund).
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Breytingagjaldið birtist og ný launategund 399 (Breytingagjald aukavakt) verður sýnileg.

Ef aukavakt er eytt þá eyðist breytingargjaldið um leið.
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Vaktskrá breytt með minna en 24 klst. fyrirvara/Vaktskrá breytt með 24168 klst. fyrirvara (7 dagar):
Smellt er á vakt starfsmanns sem verið er að breyta, vakttíma breytt valið breytingagjald sem við á
og vistað.

Breytingagjaldið birtist og nýjar launategundir verða sýnilegar 397 (Breytingagjald 1) vegna
breytingar innan sólahrings og 398 (Breytingagjald 2) vegna breytingar innan viku.

Til að eyða breytingagjaldi er smellt á vaktina, smellt á gluggann „Eyða breytingargjaldi“ og svo á
OK hnappinn.
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Sjá hér
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Nýjungar í sjálfsþjónustu vinnustundar í útgáfu 4.13.1 hjá vaktavinnumönnum frá
og með 01.05.2021.
1. Vægi vinnuskyldustunda:
Sjáflsþjónusta – Ég
sjálfsþjónusta

Vaktavinnuskil – nýr dálkur Vægi (klst.) hefur bæst þar við. Þar telst vægi vinnuskyldustunda saman og
bætist við heildar vaktavinnuskil starfsmannsins.

Vægi vinnuskyldustunda verður mismunandi hjá vaktavinnumönnum. Þannig munu unnar stundir utan
dagvinnutíma telja meira upp í vinnuskil en stundir innan dagvinnutíma. Fyrir hverja unna klukkustund á
helgar- eða kvöldvakt munu reiknast 63 mínútur og fyrir hverja unna klukkustund á næturvakt alla daga
vikunnar munu reiknast 72 mínútur í stað 60 mínútna. Með þessu getur vinnuvikan styst allt niður í 32 klst.
eftir því hversu mikið er unnið utan dagvinnutíma.
Sjá breytinguna nánar í meðfylgjandi töflum:
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Morgunvakt kl. 08-17, kvöldvakt kl. 17-00 Næturvakt kl. 00-08.
Sérstaka frídaga og stórhátíðadaga reiknast vægi eins og laugar- og sunnudaga. Vægi vinnuskyldustunda telst
þegar starfsmaður er fjarverandi vegna veikinda, er með veikt barn eða þegar verið er í lágmarkshvíld. Vægi
vinnuskyldustunda telst ekki á öðrum launuðum eða ólaunuðum fjarvistum starfsmanns.
2. Vaktahvati.
Sjáflsþjónusta – Ég

Uppgjör

Undir þeim flipa er að finna nánari upplýsingar um Vaktahvata (launategundir 390-394) eftir því hvort eða
hvaða vaktahvata viðkomandi nær í útborguninni, þannig að ef viðkomandi nær ekki vaktahvata er
launategundarnúmerið 390 en ef viðkomandi nær vaktahvata 3 er launategundarnúmerið 393.
.
Þegar smellt er á (i) þá opnast meðfylgjandi mynd neðar á síðunni:

11

VINNUSTUND

[TYPE HERE]

Á henni er hægt að sjá skiptingu vaktahvatans á myndrænan hátt miðað við þá fjóra þætti sem vaktahvatinn
er samsettur úr. Þar fyrir neðan er tafla með þeim vöktum sem starfsmaðurinn vann á umræddu tímabili.
Vaktahvati greiðist sem hlutfall mánaðarlauna vegna fjölbreytileika og fjölda vakta á launatímabili.
Vaktahvati tekur eingöngu mið af skipulögðum vöktum innan vinnuskyldu.
Vaktahvatinn er búinn til með það að markmiði að jafna vaktabyrði og launamyndun starfsfólks í vaktavinnu
og umbuna fyrir fjölbreytileika og fjölda vakta utan dagvinnutíma.
Fyrir þá sem ná upp í vaktahvata gefur hann mest 12,5% af mánaðarlaunum og minnst 2,5%.
Til að fá vaktahvata þarf vaktavinnustarfsmaður að uppfylla 4 skilyrði á hverju launatímabili (16.-15. hvers
mánaðar).
1) Vinna að lágmarki 42 klst. utan dagvinnu.
2) Vinna allavega tvær tegundir vakta.
3) 15 klst. lágmarksfjölda stunda í hverri tegund
4) Mæta 14 til 19 sinnum í mánuðinum
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