
  

22. KAFLI 
Vinna við ræstingarstörf 

22.1. Gildissvið og skilgreiningar 
22.1.1.  Gildissvið 

 Kafli þessi tekur til allra þeirra sem vinna við ræstingar í 
tímamældri ákvæðisvinnu, tímavinnu, vaktavinnu eða 
fermetramælingu, sbr: 

 gr. 22.2: tímamæld ákvæðisvinna við ræstingar,  

 gr. 22.3: ræsting í tímavinnu,  

 gr. 22.4: ræsting í vaktavinnu og  

 gr. 22.5: ræsting skv. fermetramælingu.  

 Ef upp kemur ágreiningur um atriði sem varðar framkvæmd 
ræstingarvinnu eða tímamælingu skal hann leystur á grundvelli 
rammasamnings um ræstingar (bls. 152) og samkomulags um 

lausn ágreiningsmála, sbr. fylgiskjal á bls. 8). 

22.1.2. Skilgreiningar 

22.1.2.1. Afmörkun ræstingarsvæða (seilingarhæð) 

 Ræstingarsvæði afmarkast af gólffleti og mögulegri vinnuhæð 
manns sem stendur á gólfi og notar til þess þar til gerð áhöld. 

22.1.2.2. Regluleg ræsting 

 Regluleg ræsting er vinna við að fjarlægja óhreinindi af fleti 
samkvæmt starfslýsingu (verklýsingu ef um ákvæðisvinnu er 
að ræða), neðan seilingarhæðar. Til þess kunna að vera notuð 
vatn, áhöld, tæki og ræstingarefni.   

22.1.2.3. Aukaverk 

 Hér er átt við tilfallandi verk sem ekki eru skilgreind í 
starfslýsingu reglulegrar ræstingar og eru innan 
seilingarhæðar. Starfsmaður skal hafa nægan tíma til að sinna 
verki með réttum áhöldum og efnum. 

22.1.2.4. Hreingerning 

 Hér er átt við að flöturinn er hreingerður af óhreinindum sem 
ekki hverfa við reglulega ræstingu og aukaverk, sbr. gr. 
22.1.2.2 og 22.1.2.3. 
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22.2.  Tímamæld ákvæðisvinna við 

ræstingar, staðinn tími  
22.2.1.  Ákvæðislaun eru greidd fyrir áætlaðan tímafjölda þar sem 

vinnutaktur er ákveðinn 130 stig (hámark) enda afköst 
ákvörðuð samkvæmt viðurkenndum grunnreglum um vinnu- og 
tímarannsóknir, sbr. rammasamning um ræstingar á bls. 152. 

22.2.2.  Starfsfólki skal afhent skrifleg verklýsing ásamt 
ræstingartíðniteikningu sem afmarkar skýrt það sem þrífa á og 
með hvaða áherslum. Tekið skal fram á hvaða tíma dags 
svæðið skal ræst og hve oft. 

22.2.3.  Laun 

 Fyrir staðinn tíma í ákvæðisvinnu greiðist tímakaup samkvæmt 
launaflokki 6 með ákvæðisvinnuálagi. Ákvæðisvinnuálag er 
20%, þar af 12% í vinnutakti 130 og 8% vegna neysluhlés enda 
tekur starfsmaður ekki neysluhlé á vinnutíma.   

 Með stöðnum tíma er átt við að tímalaun miðast við virkan 
vinnutíma starfsmanns og tekur hann því ekki neysluhlé á 
vinnutíma. Ef neysluhlé er veitt skv. gr. 2.4.5. skal það vera án 
greiðslu. Staðinn tími miðast við að unnið sé til loka umsamins 
vinnutíma. 

22.2.4.  Álag eftir kl. 17:00 virka daga og um helgar 

 Álag greiðist á vinnu sem fellur utan dagvinnutímabils: 

 33% álag á tímabilinu kl. 17:00 - kl. 24:00 mánudaga til 
föstudaga. 

 45% álag á tímabilinu kl. 00:00 - kl. 08:00 alla daga svo og 
laugardaga og sunnudaga. 

22.2.5. Yfirvinnuálag 

 Fyrir vinnu umfram 40 stundir á viku skal greiða yfirvinnuálag 
sbr. gr. 1.7.1. 

22.2.6. Álag á helgidögum 

 Vinna á skírdag, annan í páskum, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 
uppstigningardag, annan í hvítasunnu, fyrsta mánudag í ágúst 
og annan jóladag greiðist með 80% yfirvinnuálagi sbr. gr. 
1.7.1.  

22.2.7. Álag á stórhátíðardögum 

 Vinna á nýársdag, föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnu-
dag, 17. júní, aðfangadag eftir kl. 12:00, jóladag og gamlárs-
dag eftir kl. 12:00 greiðist með stórhátíðarálagi sbr. gr. 1.7.2. 

22.2.8. Hreingerningar 

 Tímakaup við hreingerningar greiðist með 45% álagi á 
dagvinnutímakaup skv. gr. 22.2.3. 
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22.2.9. Lágmarksgreiðsla 

 Starfsmenn í tímamældri ákvæðisvinnu skulu eiga kost á 
tveggja tíma vinnu með samsetningu ræstingasvæða.  

 Til 31.8.2020 gildir eftirfarandi: Ef tveggja tíma vinna er 
samsett af tveimur eða fleiri ræstingarsvæðum skal telja 
ferðatíma milli svæða sem vinnutíma og greiða með tímakaupi 
skv. launaflokki 6, þó að hámarki 15 mínútur fyrir hverja ferð.  

 Frá 1.9.2020 gildir eftirfarandi: Sé tímamæld ákvæðisvinna 
samsett af tveimur eða fleiri ræstingasvæðum skal greiða fyrir 
hverja ferð 15 mínútna ferðatíma milli svæða með tímamældri 
ákvæðisvinnu, enda sé þess krafist af vinnuveitanda að 
verkefnin séu unnin í samfellu. Með samfellu verkefna er átt við 
þegar seinna verkið er unnið innan 1,5 klukkustundar frá því 
fyrra. 

 Noti starfsmaður eigin bifreið að ósk vinnuveitanda á hann rétt 
á greiðslu sem miðast við ekna kílómetra eða fasta krónutölu, 
sbr. grein 3.4.3 enda er um samsetningu verkefna að ræða.  

22.2.10. Verklýsingar 

22.2.10.1. Verklýsing 

 Í skriflegri verklýsingu skal afmarka skýrt á teikningu þau 
ræstingasvæði, það sem þrífa á og með hvaða áherslum. Tekið 
skal fram í verklýsingu á hvaða tíma dags svæðið skal ræst og 
hve oft.  

22.2.10.2. Aðgengi verklýsinga 

 Verklýsing skal vera til staðar á vinnustað og vera aðgengileg 
starfsfólki. Verklýsingu skal endurskoða strax ef varanleg 

breyting verður á ræstingarsvæði eða ræstingarkröfu. 
Verkalýðsfélag skal hafa aðgang að verklýsingu ef það óskar. 
Áður en vinna hefst, skal starfsfólki kynnt vel vinnusvæðið og 
starfsaðstaða og farið yfir verklýsingar. 

22.3.  Ræsting í tímavinnu 
22.3.1.  Laun 

 Ræsting í tímavinnu greiðist skv. launaflokki 6.  

22.3.2. Lágmarksgreiðsla  

 Lágmarksgreiðsla í tímavinnu eru þrír tímar. 

22.3.3.  Tímakaup við hreingerningar 

 Vinna við hreingerningar greiðist með yfirvinnutímakaupi.  

22.4. Ræsting í vaktavinnu 

22.4.1. Ræsting í vaktavinnu greiðist samkvæmt launaflokki 6. 
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 Sé starfsmaður ráðinn til vaktavinnu, skal það koma fram í 
ráðningarsamningi hans. 

22.4.2. Skipulag vaktavinnu 

 Heimilt er að láta vinna á vöktum alla daga vikunnar. Sé 
eingöngu unnið á vöktum 5 daga vikunnar innan tímamarkanna 
kl. 17:00 - kl. 08:00, skal vinnuvikan aðeins vera 38 klst.  

 Vakt skal eigi vera lengri en 12 klst. og eigi skemmri en þrjár 
klst. Hver vakt skal unnin í samfelldri heild. 

 Með vöktum er í samningi þessum átt við fyrirfram ákveðna 

vinnutilhögun starfsmanna. Tímalengd vaktar skal tilgreina í 
vaktskrá, m.a. með tilliti til upphafs og loka vaktar.   

 Starfsmaður í hlutastarfi fær greitt tímakaup fyrir vinnu umfram 

starfshlutfall sitt, dagvinnu á dagvinnutímabili, yfirvinnu utan 
dagvinnutímabils og á samningsbundnum frídögum og 
stórhátíðarkaup fyrir vinnu á stórhátíðardögum. 

 Starfsmaður í fullu starfi fær greidda yfirvinnu fyrir vinnu 
umfram vaktskrá.  

 Vaktaskrá 

 Upptöku vakta skv. gr. 22.4.2. skal tilkynna með viku fyrirvara. 
Vaktir skulu ákveðnar að jafnaði fyrir fjórar vikur í senn og skal 
tilkynna slit þeirra með a.m.k. viku fyrirvara. Skal vaktaskrá 
hanga uppi þar sem starfsfólk á greiðan aðgang að henni viku 
áður en vinna eftir henni hefst. Við gerð vaktskrár skal þess 
gætt, eins og kostur er, að vinna á álagstímum skiptist sem 
jafnast milli starfsfólks. 

 Þar sem starfsemi byggist að verulegu leyti á skammtíma-
ráðningu starfsfólks er þó heimilt að ákveða vaktir fyrir 
skemmri tíma, þó ekki minna en tvær vikur í senn, enda sé 
meirihluti starfsmanna samþykkur því fyrirkomulagi. 

22.4.3.  Vaktaálag 

 Í vaktavinnu greiðist álag á þann hluta 40 stunda vinnu að 
meðaltali á viku, sem fellur utan dagvinnutímabils: 

 33% álag á tímabilinu kl. 17:00 - kl. 24:00 mánudaga til 
föstudaga. 

 45% álag á tímabilinu kl. 00:00 - kl. 08:00 alla daga svo og 
laugardaga og sunnudaga. 

 55% álag á tímabilinu kl. 00:00 - kl. 08:00 alla daga svo og 
laugardaga og sunnudaga skal þó vera á stofnunum á vegum 
ríkis, sveitarfélaga og sjálfseignarstofnana. 

22.4.4. Álag á helgidögum 

 Vinna á skírdag, annan í páskum, sumardaginn fyrsta, 1. maí, 
uppstigningardag, annan í hvítasunnu, fyrsta mánudag í ágúst 
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og annan jóladag greiðist með 45% álagi eða 55% álagi sbr. 
gr. 22.5.3.  

22.4.5. Álag á stórhátíðardögum 

 Vinna á nýársdag, föstudaginn langa, páskadag, hvítasunnu-
dag, 17. júní, aðfangadag eftir kl. 12:00, jóladag og gamlárs-
dag eftir kl. 12:00 greiðist með 90% álagi. 

22.4.6. Yfirvinnukaup 

 Fyrir vinnu umfram 40 stundir (38 stundir sé daglegur vinnutími 
á tímabilinu kl. 17:00 - 08:00) að meðaltali í vaktavinnu á viku 
skal greiða yfirvinnukaup. 

22.4.7. Vetrarfrí vegna vinnu á helgidögum 

 Starfsmenn, sem vinna vaktavinnu, vinna sér inn 12 vetrar-
frídaga miðað við ársstarf, fyrir helgi- og tyllidaga skv. gr. 
2.3.1. og 2.3.2., sem falla á mánudaga til föstudaga. 

 Sé vinnustaðnum lokað á ofangreindum dögum eða frí veitt 
dregst samsvarandi dagafjöldi frá aukafrídögunum, nema hjá 
starfsmanni sem á inni áunnið vaktafrí. Vinnuveitandi skal 
tilkynna veitingu vetrarfrís með a.m.k. mánaðar fyrirvara. 

 Vetrarfrídagar skulu veittir á tímabilinu frá 1. október til 1. maí. 
Innvinnsla vetrarfrídaga miðast við október til október. 

 Heimilt er með samkomulagi fyrirtækis og starfsmanns að 
greiðsla komi í stað umræddra frídaga, 8 klst. í dagvinnu fyrir 
hvern frídag miðað við fullt starf. Starfsfólk fái áunna 
vetrarfrídaga gerða upp við starfslok.  

22.4.8. Neysluhlé 

 Neysluhlé skulu vera sem svarar 5 mín. fyrir hvern unninn 
klukkutíma og skiptast eftir samkomulagi starfsmanna og 
stjórnanda. 

22.4.9.  Tímakaup við hreingerningar 

 Vinna við hreingerningar greiðist með yfirvinnutímakaupi.  

22.5.  Fermetramæling 5 daga vikunnar 
22.5.1.  Laun 

     1.4.2019 

 Gólfræsting á m2 á mán.   403 

 Fimleikahús og áhalda herb. á m2 á mán.  349 

 Salerni á m2 á mán.   454 

  

 Tekur sömu hækkunum og launaflokkur 6 þrep 3 á 

samningstímabilinu. 
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22.5.2. Kauptaxtar skv. fermetramælingu við ræstingarstörf skulu 
miðaðar við fimm daga vinnuviku. Ræstingarvinna skv. 
fermetramælingu, sem framkvæmd er á laugardögum, 
sunnudögum, aukafrídögum og helgidögum skal greidd með 
yfirvinnukaupi. 

22.5.3. Desember- og orlofsuppbót 

 Desember- og orlofsuppbót ræstingarfólks, sem tekur laun skv. 
fermetramælingu, ákvarðast af umreikningi tekna til 
dagvinnustunda á eftirfarandi hátt: 

 Dagvinnustundir  =  árstekjur x 0,8372 

   lægri ákvæðisvinnutaxtinn 

22.6.  Almenn ákvæði 
22.6.1. Deilitala 

 Mælieining í ræstingarvinnu miðast við 21,67 virka daga í 
mánuði og 4,33 vikur í mánuði. 

22.6.2.  Útkall 

 Ef kallað er út í ræstingarvinnu sérstaklega, skal greiða að 
lágmarki fjórar klst. skv. almennum taxta og starfsaldursþrepi 
viðkomandi starfsmanns.  

22.6.3. Hlífðarföt 

 Atvinnurekandi leggur starfsfólki við ræstingar til þann 
hlífðarfatnað sem gerðar eru kröfur um að það sé í, þ.m.t. skó 
og hanska, enda eru þau eign vinnuveitanda. Ef misbrestur 
verður á greiðist sérstakt fatagjald kr. 12,53 á hverja klst. (m.v. 
1.5.2015).  

22.6.4.  Réttindi afleysingafólks í ræstingu 

 A. Eftir eins mánaðar samfellda vinnu, tveggja daga veik-
indaréttur. 

 B. Eftir uppsafnaða vinnu (daga - mánuði - ár) þótt ekki hafi 
verið unnið samfellt, fái afleysingafólk í tímavinnu starfs-
aldurshækkanir. 

22.6.5.  Biðtími 

 Sé ekki unnt að hefja ræstingu í húsnæði á venjubundnum tíma 
vegna aðstæðna á vinnustað eða þeim tíma sem tiltekinn er í 
verklýsingu og starfsmaður ekki látinn vita áður en hann mætir 
á vinnustað, skal hann fá greitt skv. viðkomandi taxta á meðan 
hann bíður á verkstað.  Starfsmaður ber ábyrgð á að koma 
upplýsingum og lengd og ástæður biðtíma til síns yfirmanns svo 
fljótt sem unnt er. 

22.6.6.  Stykkjaþvottur  

 Starfsmenn, sem taka að sér þvott utan vinnustaðar á t.d. 
handklæðum eða öðrum sambærilegum stykkjum skulu fá 
greitt fyrir það. 
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Fylgiskjal með kafla 22.2 um tímamælda 

ákvæðisvinnu 
Tímamæld ákvæðisvinna í ræstingu – málsmeðferð í ágreiningsmálum 

Komi upp ágreiningur um tímamælingu í ræstingu samkvæmt 22. kafla 
kjarasamnings ber atvinnurekandi ábyrgð á að eftirfarandi málsmeðferð verði 
fylgt: 

1. Atvinnurekandi og starfsmaður fari í sameiningu yfir ræstingarsvæðið og 
kanni eftirfarandi þætti þar sem tekið er mið af vinnutakti 130: 

a) er skrifleg verklýsing til staðar og uppfyllir hún ákvæði kjarasamnings? 

Er verklýsing í samræmi við þau verkefni sem starfsmanni eru falin? 

b) er áætlaður vinnutími í verklýsingu í samræmi við umsaminn 
vinnutíma starfsmanns skv. ráðningarsamningi? 

c) fylgir starfsmaður verklýsingu?  

d) sinnir starfsmaður öðrum verkefnum sem ekki eru tilgreind í 
verklýsingu? 

e) eru gæði vinnunnar í samræmi við verklýsingu? 

f) hefur starfsmaður öll þau áhöld og efni sem hentugust eru til ræstinga 
á viðkomandi svæði? 

g) hefur starfsmaður fengið leiðbeiningar um notkun áhalda og efna? 

h) hefur starfsmaður náð tökum á vinnuaðferð sem hentugust er á 
viðkomandi ræstingasvæði? 

i) eru aðstæður á vinnustað óvenjulegar, t.d. vegna framkvæmda eða 
annarra tímabundinna aðstæðna sem áhrif geta haft á vinnutíma?  

j)  eru forsendur tímamælingar í samræmi við gerð húsnæðis og aðgengi 
að því? 

k) annað sem máli kann að skipta, s.s. hvort aðfinnslur hafi komið frá 
verkkaupa, hvort um árstíðabundinn mun á óhreinindum sé að ræða, 
fjarvistir samstarfsfélaga sem leiðir til aukins álags á starfsmann o.fl.  

Atvinnurekandi gerir minnisblað þar sem fram kemur afstaða hans og 
starfsmanns til ofangreindra þátta og afhendir starfsmanni afrit. Komist 
atvinnurekandi og starfsmaður að sameiginlegri niðurstöðu um óbreytta 
tímamælingu eða breytingu á tímamælingu er sú niðurstaða skráð á 
minnisblaðið. 

Verði atvinnurekandi ekki við beiðni starfsmanns um viðræður eða afhendir ekki 
minnisblað innan tveggja vikna frá því beiðni um viðræður kom fram getur 
starfsmaður vísað ágreiningi til stéttarfélags síns. 

2.  Leiði málsmeðferð samkvæmt 1. lið ekki til lausnar ágreinings getur 
starfsmaður óskað þess að stéttarfélag hans komi að lausn ágreinings. 
Málsmeðferð samkvæmt 1. lið er þá endurtekin með þátttöku fulltrúa 

stéttarfélags. Kjósi stéttarfélag að framkvæma tímamælingu leggur 
atvinnurekandi til teikningu af ræstingarsvæði þar sem flatarmál rýma kemur 
fram, verklýsingu og annað það sem máli skiptir við tímamælingu. Stéttarfélag 
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skal bera tímamælingu sína undir atvinnurekanda með þeim forsendum sem 
hún byggir á.  

3.  Náist ekki samkomulag fyrir milligöngu stéttarfélags getur það vísað 
ágreiningi til samstarfsnefndar SA og SGS/Flóa. Nefndin skal skipuð einum 
fulltrúa SA, einum frá viðkomandi atvinnurekanda og tveimur fulltrúum 
SGS/Flóa. Hlutverk nefndarinnar er að skera úr ágreiningi aðila og getur í því 
skyni kallað eftir gögnum frá viðkomandi atvinnurekanda og stéttarfélagi.  

Sameiginleg niðurstaða samstarfsnefndar er bindandi fyrir aðila. Komist nefndin 
ekki að einróma niðurstöðu leitar hún til óhlutdrægs fagaðila sem hefur 
þekkingu og reynslu af tímamælingum í ræstingum, til að framkvæma 
tímamælingu. Málsmeðferð, sem felur í sér endanlega úrlausn máls, er þá sem 
hér segir: 

a) báðir aðilar skulu samþykkja viðkomandi fagaðila,  

b) viðkomandi fagaðili skal hafa viðurkennda tímastaðla sem eru 
uppfærðir reglulega og geta einnig framkvæmt tímamælingar á 
verkstað sé þess óskað, 

c) viðkomandi fagaðili tímamælir verkið með því að skrá það í 
tímastaðal samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og gefur áætlaðan tíma 
eftir því, 

d) kostnaður af tímamælingu fagaðila fellur að jöfnu á viðkomandi 
atvinnurekanda og það stéttarfélag sem vísaði máli til nefndarinnar,  

e) ef niðurstaða skv. c) lið telst ekki ásættanleg af öðrum aðila málsins 
(vikmörk 5% ), getur sá hinn sami krafist þess að framkvæmd sé 
tímamæling á verkinu á verkstað af sama fagaðila, 

f) kostnaður af tímamælingu fagaðila skv. e) lið fellur að öllu leiti á 
þann aðila sem óskaði eftir slíkri mælingu. 

Bókun  

um afköst í tímamældri ákvæðisvinnu 
 
Samningsaðilar eru sammála um að skipa starfshóp sem hefur það hlutverk að 

fjalla um ákvörðun afkasta í tímamældri ákvæðisvinnu.  
 
Markmiðið er að skýra betur reglur um vinnu- og tímarannsóknir í 
rammasamningi um ræstingar á bls. 152, nánar tiltekið ákvæði um mælingu 
vinnutakts, útreikning á tíma við ræstingar og afköst ásamt aðkomu starfsfólks.  
 
Starfshópurinn ljúki störfum eigi síðar en í maí 2020. Ríkissáttasemjari boðar 
til fyrsta fundar og verkstýrir viðræðum aðila.  
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Útdráttur úr rammasamningi 

milli 
VMSÍ annars vegar og VSÍ, VMS, 
fjármálaráðherra fyrir hönd ríkisins, 
og Reykjavíkurborgar hins vegar, um vinnu 
við ræstingar 
1. Afköst 

1.1. Vinnutaktur 

 Vinnutaktur er mældur hraði við vinnu skv. skilgreiningu Alþjóðavinnu-
málastofnunarinnar. 

 Stöðluð afköst eru þau afköst sem hæfir starfsmenn inna af hendi að 
meðaltali á vinnudegi eða vakt án þess að ofreyna sig, svo fremi þeir 
kunni og fari eftir tiltekinni vinnuaðferð og hafi áhuga á að leggja sig 
fram við vinnuna. 

 Slík afköst teljast gefa 100 stig samkvæmt stöðluðu mati og afkasta-
kvarða. 

 Um aðra vinnutakta er vísað til skilgreininga Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar, sbr. fylgiskjal I. 

1.2. Útreikningur á tíma við ræstingar. 

 Við útreikninga á tíma við ræstingarvinnu geta tímaeiningar (staðaltímar) 
verið lagðir til grundvallar. Þegar tímaeiningar eru notaðar fyrir hverja 
verkframkvæmd skv. verklýsingu, skulu þær vera í samræmi við ákveðinn 
vinnutakt sem samningsaðilar koma sér saman um að nota sbr. gr. 4.1. 
og 6. kafla. Leiðbeininga um undirbúning og framkvæmd vinnurannsókna, 
sbr. fskj. I. 

1.3. Útreikningur afkasta 

 Grunneining við útreikning afkasta við ræstingu eru ræstir gólffermetrar 
á tímaeiningu (m2/klst.). Innifalið er, öll þrif á ræstingarsvæðinu skv. 
verklýsingu. 

 DÆMI: 

 a. Svæði er 600 m2 gólfflötur. Það er allt ræst 3 daga í viku og tími til 
verksins á hvern þessara 3 daga er Y klst. 

 Afköst þessa svæðis eru - 600/Y = X m2 á klst. 

 b. Svæði er 655 m2 gólfflötur, 450 m2 eru ræstir 5 daga vikunnar, en 
205 m2 eru ræstir 3 daga vikunnar. Heildartími svæðisins er Y klst. 

 Afköst þessa svæðis eru - ((450x5)+(205x3))/Y =X m2 á klst. 
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Fylgiskjal I  

Tafla 17. Dæmi um mismunandi vinnuhraða samkvæmt helstu mælikvörðum. 

 

Kvarðar  Lýsing Sambærilegur 

  gönguhraði.1  

60-80 75-100  100-133 0-100 (km/klst.) 

  staðall 

0 0 0 0 Engin starfssemi. 

40 50 6 50 Starfsmaður er mjög hæg- 3,2 

    fara og klaufalegur og hefur  

    fálmkenndar hreyfingar; virð- 

    ist hálfsofandi og áhugalaus 

    um starfið. 

60 75 100 75 Heldur stöðugt áfram en er  4,8  

    hægfara og augljóslega ekki  

    í ákvæðisvinnu, en lýtur eðli-  

    legri verkstjórn. Sýnist vinna  

    hægt en sóar þó ekki tímanum 

    viljandi á meðan fylgst er 

    með honum. 

80 100 133 100 Röskur starfsmaður sem  6,4 

   ( Staðal- skilar góðri vinnu, svo sem  

   hraði) venjulegur hæfur starfsmaður 

     í ákvæðisvinnu. Fullnægjandi  

    staðalgæði og nákvæmni. 

100 125 167 125 Vinnur mjög hratt. Öryggi hand- 8,0 

      lagni og samhæfing hreyfinga 

      langt umfram starfsmann sem 

      hefur hlotið hefðbundna þjálfun. 

120 150 200 150 Vinnur einstaklega hratt og af 9,6 

    ákafa og einbeitni sem ekki er 

      líklegt að endist lengi. Frábær  

      árangur í starfi sem aðeins örfáir 

      starfsmenn ná. 

 

 

 

 

                                                   

1 Gert er ráð fyrir að starfsmaður sé meðalmaður á hæð og að vaxtarlagi og gangi í beina 

stefnu á láréttum, sléttum og jöfnum fleti án hindrana og án þess að bera byrði. 
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Fylgiskjal II 

Við útreikninga á greiddum tíma fyrir ræstingarsvæði, sem tímasett eru út frá 
tímaeiningum (staðaltímum), er reiknað með heilum klukkustundum og broti 
úr þeim með stundarfjórðungs nákvæmni. Sé samanlagður tími fyrir 
ræstingarsvæði 5 mín. hærri en næsti stundarfjórðungur á undan er hækkað 
upp, en sé hann hinsvegar lægri er lækkað niður í næsta stundarfjórðung á 
undan. 

 

 

Staðfest 3.4.2019 

 

F.h. Samtaka atvinnulífsins 

 

_____________________________ 

 

F.h. Starfsgreinasambandsins 

 

______________________________ 

 

F.h. Eflingar – stéttarfélags 

 

________________________________ 


