Ársskýrsla
Starfsárið 2016 – 2017

Inngangur að ársskýrslu
Stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu hefur nú ákveðið að taka upp þann góða sið að gefa
út formlega ársskýrslu eftir hvert starfsár. Birtist hér því fyrsta ársskýrsla samtakanna þó í mjög
einföldu og látlausu broti sé.
Fjallað er um helstu þætti í starfinu á árinu 2016-2017 sem vonandi gefa lesendum góða innsýn í
starf samtakanna. Eins og fram kemur í skýrslunni er starf samtakanna okkar ansi viðamikið og
verkefnum fjölgar þannig að þörfin fyrir Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hefur líklega aldrei
verið meiri. Mig langar hér að nefna sérstaklega tvö hápunkta starfsársins þar sem veruleg
tímamót urðu í sögu tveggja af stærstu verkefnum samtakanna síðustu ár. Annars vegar komst í
fyrsta skipti á rammasamningur um starfsemi hjúkrunarheimilanna eftir rúmlega 20 mánaða
þunga samningalotu og töluvert miklar þreyfingar og undirbúning áður en formlegar
samningaviðræður hófust. Hins vegar samkomulag við ríkið um greiðslu lífeyrisskuldbindinga
fyrir stóran hluta félagsaðila okkar, þ.e. SÁÁ, Sjálfsbjörgu, Krabbameinsfélagið og Heilsustofnun
NLFÍ og hjúkrunarheimili í eigu sveitarfélaga, en þetta mál hefur verið inn á borði samtakanna,
nánast allt frá stofnun.
Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka stjórnarmönnum, framkvæmdastjóra, félagsaðilum og
öðrum sem tekið hafa þátt í starfi Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu, fyrir ánægjulegt og
árangursríkt samstarf á starfsárinu 2016-2017.
Pétur Magnússon,
formaður Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu

Aðalfundur Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2017
Mánudaginn 3. apríl 2017
kl. 13:30 – 15:30
Hrafnista Garðabæ – Ísafold
Dagskrá:
1. Hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt lögum SFV
2. Önnur mál
Kaffihlé
3. Guðlaug Rakel Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri flæðisviðs LSH, fjallar
um fráflæðivanda spítalans.
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Stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
2016 – 2017
Pétur Magnússon

formaður

petur.magnusson@hrafnista.is
GSM: 841 1600
Vinnusími: 585 9500

Hrafnista
Laugarási, 104 Reykjavík

Björn Bjarki Þorsteinsson

varaformaður

bjarki@brakarhlid.is
GSM: 660 8245
Vinnusími: 432 3180

Brákarhlíð hjúkrunar – og dvalarheimili
Borgarbraut 65, 310 Borgarnes

Ásgerður Th. Björnsdóttir

gjaldkeri

asgerdur@saa.is
GSM: 824 7631
Vinnusími: 530 7600

S.Á.Á.
Efstaleiti 7, 103 Reykjavík

Margrét Árdís Ósvaldsdóttir

ritari

margret.ardis.osvaldsdottir@reykjavik.is
GSM: 822 3055
Vinnusími: 540 2400

Seljahlíð – heimili aldraðra
Hjallaseli 55, 109 Reykjavík

Anna Birna Jensdóttir

meðstjórnandi

annabirna@soltun.is
Vinnusími: 590 6000

Sóltúni
Sóltúni 2, 105 Reykjavík

Brynjar Þórsson

meðstjórnandi

brynjar@heilsustofnun.is
GSM: 896 8809
Vinnusími: 483 0303

Heilsustofnun NLFÍ
Grænumörk 10, 810 Hveragerði

Sveinn Magnússon

meðstjórnandi

sveinn@eir.is
GSM: 820 5678
Vinnusími: 522 5700

Eir hjúkrunarheimili
Hlíðarhúsum 7, 112 Reykjavík

Eybjörg H. Hauksdóttir

framkvæmdastjóri

eybjorg@samtok.is
GSM: 898 9225
Vinnusími: 585 9531

Skrifstofa SFV
Hrafnistu v/Laugarás, 104 Reykjavík
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Aðildarfélög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2017
Ás, Hveragerði
Brákarhlíð, Borgarnesi
Dalbær, Dalvík
Droplaugarstaðir, Reykjavík
Dvalarheimili aldraðra í
Stykkishólmi
Eir, Reykjavík
Fellsendi, Dalasýslu
Grenilundur, Grenivík
Grund, Reykjavík
Hamrar, Mosfellsbæ
Heilbrigðisstofnun
Suðausturlands
Hjallatún, Vík í Mýrdal
Hlíðabær, Reykjavík
Hornbrekka, Ólafsfirði
Hrafnista Garðabæ, Ísafold

Hrafnista, Hafnarfirði
Hrafnista, Hlévangi
Hrafnista, Kópavogi
Hrafnista, Nesvöllum
Hrafnista, Reykjavík
Hraunbúðir,
Vestmannaeyjum
Hulduhlíð, Eskifirði
Hvammur, Húsavík
Höfði, Akranesi
Karitas, Reykjavík
Kirkjuhvoll, Hvolsvelli
Krabbameinsfélag Íslands
Kumbaravogur, Stokkseyri
Leiðarljós, Reykjavík
Lundur, Hellu
Múlabær, Reykjavík

Mörk, Reykjavík
S.Á.Á., Reykjavík
Seljahlíð, Reykjavík
Silfurtún, Dalabyggð
Sjálfsbjargarheimilið,
Reykjavík
Skjól, Reykjavík
Skógarbær, Reykjavík
Sólheimar, Grímsnesi
Sóltún, Reykjavík
Sundabúð, Vopnafirði
Sunnuhlíð (Vigdísarholt)
Uppsalir, Fáskrúðsfirði
Öldrunarheimili
Akureyrarbæjar

Stjórn Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2016- 2017

Efri röð frá vinstri: Sveinn Magnússon, Brynjar Þórsson, Pétur Magnússon og Anna Birna Jensdóttir
Neðri röð frá vinstri: Eybjörg Hauksdóttir, Björn Bjarki Þorsteinsson og Margrét Á. Ósvaldsdóttir.
Á myndina vantar Ásgerði Th. Björnsdóttur.
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Fundargerð aðalfundar Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2016
Aðalfundur SFV haldinn í Mörk hjúkrunarheimili 26. febrúar 2016, kl: 13.30.
Gísli Páll Pálsson (GPP) bauð fundarmenn velkomna og stakk upp á Júlíusi Rafnssyni (JR) sem
fundarstjóra og Margréti Árdísi Ósvaldsdóttur sem ritara, sem var samþykkt með lófataki og
tók því JR við stjórn fundarins.
JR þakkaði traustið og tók fyrir 9. gr laga SFV um boðun fundarins og úrskurðaði hann löglegan
skv. því og því næst var gengið til dagskrár.
1. GPP flutti skýrslu stjórnar, þar sem stiklað var á stóru í starfseminni og þar bar hæst
vinna við gerð þjónustusamninga við SÍ en með þeim hafa bókaðir fundir verið 26. Þar
er tekist á um nokkur meginatriði, hvaða þjónustu á að veita og hvaða mönnun þarf til
þess, lífeyrisskuldbindingar, launabætur/verðlagsbætur, húsnæðiskostnað og
hótelkostnað. Auk þessara stóru atriða hefur verið kannað með samræmda
veikindaskráningu félaganna, Mosa sýkingar, reykingar á heimilum o.fl. o.fl.
Þrjú félög hafa bæst í hópinn á nýloknu starfsári, þau eru; Grenilundur á Grenivík,
Sólheimar í Grímsnesi og Silfurtún í Búðardal. Breyting varð á launanefnd SFV er
Þröstur Á. Gunnarsson hætti störfum hjá Krabbameinsfélaginu og tók þá Eybjörg Helga
Hauksdóttir við keflinu. Þrír félagsfundir voru haldnir á starfsárinu og ein ráðstefna
„Hver á okkur ?“ sem var þokkalega sótt. GPP ræddi einnig það gæfuspor samtakanna
að hafa ráðið starfsmann til sín og hvað vel tókst til með ráðningu EHH sem hefur farið
fram úr öllum væntingum með skipulagshæfni og einurð í eftirfylgni mála. Að lokum
kvaddi GPP eftir 8 ár sem formaður SFV og þakkaði samstarf við aðildarfélög og stjórn.
2. Ásgerður Björnsdóttir gjaldkeri fór yfir reikninga félagsins.
Fundarstjóri bar þá upp til fundarmanna hvort athugasemdir væru við skýrslu stjórnar
og /eða reikninga félagsins, hvoru tveggja var samþykkt án athugasemda.
3. Lagabreytingar, engar athugasemdir höfðu borist.
4. Því næst var gengið til kosninga, Pétur Magnússon var kosinn formaður SFV og inn í
stjórn koma nýjir þeir Brynjar Þórisson frá HNLFÍ og Sveinn Magnússon frá Eir.
5. ÁB mælti fyrir óbreyttu árgjaldi, sem var samþykkt.
6. Önnur mál; Harpa Gunnarsdóttir (HG) kvaddi sér hljóðs um daggjöld þar sem dæmið
gengi ekki upp, sér reiknaðist til að daggjald hefði hækkað um 2,19 % með launabótum
milli áranna 2015 og nú 2016, en laun hafi að meðaltali hækkað um 7 – 9%, auk annarra
verðlagshækkana. HG sagðist hafa sent erindi til ráðuneytisins vegna málsins og biði
svara.
Halldór Guðmundsson hjá Öldrunarheimilum Akureyrar tók í sama streng, hann hafði
sent erindi í jan sl. eftir að hafa skoðað þróun daggjald á sl. 6 árum, hann sagðist búinn
að fá svar um móttöku póstsins.
Jóhann Ólafsson frá Grund, sagði þetta sláandi upplýsingar og velti því fyrir sér hvort
okkur væri um að kenna að taka þátt í slíkri vitleysu ? Í öllum rekstri gæti það ekki verið
kúnninn sem ákveður verð á þjónustunni einhliða.
Þá tók nýr formaður PM til máls þakkaði GPP störf sín og óskaði velfarnaðar og til
hamingju með 50 ára afmæli í liðinni viku og færði gjafir af þessum tilefnum.
Þá flutti Páll Rúnar Mikael Kristjánsson erindið „Lögfræðin og réttur minn til
heilbrigðisþjónustu“, ákaflega fróðlegt. GPP kynnti fundarmönnum svo áform Gund Mörkin
ehf um byggingu 74 nýrra íbúða á reitnum austan við Mörk og bauð að lokum upp á léttar
veitingar.
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Helstu atriði úr starfi Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 2016 – 2017
Yfirtaka lífeyrisskuldbindinga
Eitt stærsta hagsmunamál Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu sl. tíu ár eða svo hefur verið
sú íþyngjandi byrði sem lífeyrisskuldbindingar B – deildar LSR og LH hafa verið á einstökum
aðildarfélögum samtakanna. Mjög mikilvægir sigrar unnust í þeim málum á yfirstandandi
starfsári SFV.
Þann 6. september 2016 gerðu Sjúkratryggingar Íslands (SÍ), velferðarráðuneytið,
fjármálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga og Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
með sér Samkomulag um gerð rammasamnings milli SÍ og hjúkrunarheimila vegna þjónustu í
hjúkrunar – og dvalarrýmum hjúkrunarheimila. Í bókun 3 í samkomulaginu var kveðið á um að
ríkið yfirtæki lífeyrisskuldbindingar hjúkrunarheimila sem rekin eru á ábyrgð sveitarfélaga með
sambærilegum hætti og ríkið hefur yfirtekið skuldbindingar annarra hjúkrunarheimila. Unnið
hefur verið að frágangi á samkomulögum milli fjármálaráðuneytisins og umræddra
hjúkrunarheimila í samræmi við þessa bókun og er sú vinna langt komin.
Þann 28. október 2016 undirrituðu þáverandi fjármála – og efnahagsráðherra og formaður
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu undir samkomulag um yfirtöku ríkisins á
lífeyrisskuldbindingum SÁÁ, Krabbameinsfélagsins, Sjálfsbjargar og Heilsustofnunar NLFÍ að 85
– 90%. Gengið var frá formlegum samningum við aðildarfélögin um áramótin 2016 – 2017.

Frá undirritun samkomulagsins þann 28. október 2016. Efri röð frá vinstri: Arnþór Jónsson (SÁÁ), Gunnlaugur
K. Jónsson (HNLFÍ), Þorsteinn Fr. Sigurðsson (Sjálfsbjörg), Helgi Björnsson (Krabbameinsfélagið) og Pétur
Magnússon (SFV). Neðri röð frá vinstri: Eybjörg Hauksdóttir (SFV), Sigrún Gunnarsdóttir (Krabbameinsfélagið),
Þórdís Richter (Sjálfsbjörg) og Ásgerður Th. Björnsdóttir (SÁÁ).

Með ofangreindum samkomulögum hafa stjórnvöld uppfyllt samkomulag SFV og ríkisins frá
árinu 2014 þar sem lífeyrismálum ofangreindra aðila var komið í ákveðinn farveg. Að baki
samkomulögunum liggja tugir funda fulltrúa SFV, sem og fulltrúa umræddra aðildarfélaga,
með ýmsum aðilum. Fundað var með heilbrigðisráðherra, sem og fjármála – og
efnahagsráðherra, með starfsmönnum fjármálaráðuneytisins, með aðildarfélögunum sjálfum,
sem og öðrum félögum sem standa utan SFV, fyrir utan alla samningafundina vegna
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rammasamningsins, með Sjúkratryggingum Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.
Umrædd vinna mun án efa (og hefur nú þegar) rutt veginn fyrir ýmsa aðila innan
velferðarþjónustunnar til að hljóta sambærilega úrlausn sinna mála. Innan SFV eru þó enn
fjögur aðildarfélög sem ekki hafa fengið yfirtöku sinna lífeyrisskuldbindinga og er unnið að
farsælli lausn fyrir þau félög á vegum samtakanna.

Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands
Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu hófu samningaviðræður við Sjúkratryggingar Íslands um
gerð rammasamnings fyrir þjónustu hjúkrunarheimila í janúar 2015. Umfang og flækjustig slíks
samnings er auðvitað umtalsvert.
Upphaflegir fundarmenn voru af hálfu SFV: Gísli Páll Pálsson (þáverandi formaður SFV), Pétur
Magnússon (þáverandi varaformaður SFV) og Björn Bjarki Þorsteinsson (þáverandi
stjórnarmaður SFV). Þá mættu Andri Árnason hrl. og Dagbjört Einarsdóttir hdl. frá
lögmannastofunni Juris á samningafundina, allt þar til SFV réð til starfa Eybjörgu Hauksdóttur
hdl. Samband íslenskra sveitarfélaga hafði fulltrúa í samningaviðræðunum, sem var
upphaflega Gunnlaugur Júlíusson. Af hálfu SÍ sátu ýmsir aðilar fundina, en formaður
samninganefndar þeirra var í upphafi Steingrímur Ari Arason, forstjóri SÍ.
Samningar náðust ekki fyrir árslok 2015 eins og væntingar höfðu verið um. Talsvert bar á milli
aðila, einkum þegar það lá fyrir að ríkið ætlaði sér ekki að bæta neinum fjármunum í
málaflokkinn við samningagerðina. Í byrjun árs 2016 urðu breytingar í samninganefndum
aðila. Af hálfu SFV hætti Gísli Páll Pálsson í nefndinni þegar hann ákvað að bjóða sig ekki fram
til formennsku SFV árið 2016. Pétur Magnússon tók við því embætti sem og stjórn
samninganefndarinnar, auk þess sem Sigurður Rúnar Sigurjónsson tók sæti í nefndinni fyrir
SFV. Þá urðu breytingar í samninganefnd SÍ þegar Steingrímur Ari fór úr nefndinni og inn í hana
komu fulltrúar frá velferðarráðuneytinu og fjármála – og efnahagsráðuneytinu. Einnig lét
Gunnlaugur Júlíusson af störfum sínum hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, en í hans stað
tók Karl Björnsson, framkvæmdastjóri sambandsins sæti á samningafundum.
Í janúar 2016 var haldinn svonefndur ,,neyðarfundur“ SFV um stöðu hjúkrunarheimila
landsins. Þá fengu Grund og Hrafnista óháðan aðila, ráðgjafafyrirtækið Nolta, til að
kostnaðargreina starfsemi hjúkrunarheimila. Skýrsla um niðurstöðu þeirrar
kostnaðargreiningar lá fyrir í apríl 2016.
Um þetta leyti tilkynnti þáverandi ríkisstjórn að áformað væri að auka framlög til reksturs
hjúkrunarheimila. Kom í ljós að ríkið áformaði að bæta einum milljarði við daggjaldagrunn
heimilanna. Viðræður gengu þó enn treglega og voru reglulegir félagsfundir um málið innan
SFV. Á félagsfundi SFV í ágúst 2016 var samninganefnd SFV veitt heimild til gerðar
samkomulags um rammasamning á ákveðnum forsendum. Voru þær einkum að samningurinn
yrði ekki bindandi til langs tíma, að farið yrði í frekari kostnaðargreiningu á þjónustu
hjúkrunarheimilanna á samningstímanum, að skýrt væri að þjónusta og mönnun hjúkrunar –
og dvalarheimila yrði töluvert undir viðmiðum Embættis landlæknis þar um og að ákveðnir
áfangar næðust í mikilvægum málum (varðandi lífeyrisskuldbindingar, forsendur við
útreikning launabóta o.fl.).
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Samkomulag um gerð rammasamnings var undirritað af hálfu SÍ, SFV, Sambands íslenskra
sveitarfélaga, velferðarráðuneytisins og fjármála – og efnahagsráðuneytisins þann 6.
september 2016. Endanlegur rammasamningur um þjónustu í hjúkrunar – og dvalarrýmum var
svo gefinn út af hálfu SÍ þann 21. október 2016. Um er að ræða fyrsta heildstæða
rammasamninginn um þjónustu hjúkrunarheimila hér á landi og stærsta samninginn sem
Sjúkratryggingar Íslands hafa undirritað.
Vinnu við rammasamninginn er þó auðvitað langt frá því lokið. Alls starfa fimm hópar eða
nefndin á grundvelli rammasamningsins. Um er að ræða samstarfsnefnd um
rammasamninginn, fagnefnd rammasamnings, vinnuhóp um gerð rekstrarlíkans, vinnuhóp um
húsnæðismál og vinnuhóp sem fer yfir hækkanir á einingarverði og uppgjör SÍ.
Þá var í október 2016 undirritað samkomulag um áframhaldandi samningaviðræður vegna
þjónustu í dagdvalarrýmum.

Frá útgáfu rammasamnings SÍ þann 21. október 2016. Frá vinstri: Pétur Magnússon, Halldór Halldórsson, Bjarni
Benediktsson, Kristján Þór Júlíusson, Guðlaug Björnsdóttir og Ingibjörg Kr. Þorsteinsdóttir.

Ýmis starfsemi hópa og nefnda innan SFV
Á vegum SFV eru starfandi ýmsir hópar og nefndir sem vinna að fjölbreyttum málefnum, en
hér eru helstir þeirra :
Nafn hóps : Launanefnd SFV
Tilgangur með stofnun hóps: Gerð sameiginlegra kjarasamninga og stofnanasamninga
fyrir aðildarfélög innan SFV.
Launanefnd SFV hefur verið starfandi frá upphafi samtakanna árið 2002 og hefur alla tíð
verið mikilvægur hornsteinn í starfsemi samtakanna. Starf og umfang launanefndarinnar
er orðið umtalsvert, eins og sjá má í sérstakri umfjöllun um nefndina síðar í skýrslu þessari.
Ábyrgðarmaður hópsins: Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Skilyrði fyrir inngöngu: Sjá verklagsreglur launanefndar (bls. 27 – 28).
Nafn hóps : Samvinnuhópur um innkaup
Tilgangur með stofnun hóps: Stofna vettvang til samstarfs fyrir aðildarfélög innan SFV um
ýmis mál tengd innkaupum.
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Fyrsti fundur hópsins fór fram þann 2. júní 2016, en síðan þá hafa verið haldnir fundir með
reglulegu millibili. Stofnaðir voru undirhópar utan um afmörkuð verkefni, þ.e. útboðsmál,
tölvukerfi og innkaup frá erlendum birgjum. Á vegum útboðshópsins hafa farið fram
nokkur sameiginleg örútboð vegna innkaupa á lamba – , nauta – og svínakjöti, auk
kjúklinga – og kalkúnakjöti. Um er að ræða innkaup á tugum þúsunda kílóa af kjöti. Öll
félögin sem tóku þátt náðu fram lækkun á rekstrarkostnaði sínum, sum jafnvel um tugi
prósenta.
Ábyrgðarmaður hópsins: Sigurður Rúnar Sigurjónsson (Eir, Skjól og Hamrar).
Skilyrði fyrir inngöngu: Hópurinn er opinn öllum aðildarfélögum SFV.
Nafn hóps : Fagráð hjúkrunar innan SFV
Tilgangur með stofnun hóps: Stofna faglegan samráðsvettvang hjúkrunarstjórnenda innan
aðildarfélaga SFV. Hafa farveg fyrir faglegar umsagnir eða álitefni varðandi hjúkrun innan
SFV.
Fyrsti fundur Fagráðs SFV var haldinn 11. október 2016. Margir meðlimir hópsins höfðu
hist með óreglulegum hætti í áratugi, en hópurinn var nú stækkaður og fékk formlegri
umgjörð. Stjórn SFV hefur þegar vísað nokkrum erindum til umfjöllunar hjá fagráðinu. Má
þar helst nefna útlistun á æskilegum breytingum varðandi umgjörð lyfjalaga (og tengdra
reglugerða), sem og gerð Handbókar SFV fyrir íbúa hjúkrunarheimila. Handbókin er
hugsuð sem lýsing á þeirri þjónustu sem hjúkrunarheimilum er skylt að veita á grundvelli
rammasamnings Sjúkratrygginga Íslands. Talsvert hefur verið kallað eftir slíkri
skilgreiningu og er ljóst að handbókin verður mikilvægt framlag í þróun þjónustu
hjúkrunarheimilanna.
Ábyrgðarmaður hópsins: Anna Birna Jensdóttir (Sóltún).
Skilyrði fyrir inngöngu: Fullgildur meðlimur fagráðs þarf að vera menntaður
hjúkrunarfræðingur og starfa hjá aðildarfélagi innan SFV, en heimilt er að leyfa gestum
setu á fundum fagráðsins.
Nafn hóps : Þjónustusamningahópur
Tilgangur með stofnun hóps: Veita aðildarfélögum SFV stuðning við gerð
þjónustusamninga við Sjúkratryggingar Íslands.
Hópurinn varð til upp úr viðræðum SFV við SÍ um gerð rammasamnings fyrir þjónustu
hjúkrunarheimila árið 2016, en ljóst er að samninganefnd SFV öðlaðist sérhæfða þekkingu
á slíkum viðræðum í samningaferlinu. Stjórn SFV taldi mikilvægt að viðhalda þeirri
þekkingu og koma henni á framfæri við þau aðildarfélög samtakanna sem ekki falla undir
rammasamninginn. Styðja þurfi þau félög sem standi í samningaviðræðum við SÍ um sína
þjónustu og vara þau við helstu hættunum í slíkum viðræðum.
Ábyrgðarmaður hópsins: Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Skilyrði fyrir inngöngu: Hópurinn er opinn öllum aðildarfélögum SFV.
Nafn hóps : Vinnuhópur um heilbrigðisstefnu SFV
Tilgangur með stofnun hóps: Útbúa drög að heildstæðri stefnu SFV um áherslur í
heilbrigðismálum.
Fyrsti fundur hópsins var haldinn þann 9. mars 2017 og ljóst að viðamikið verk er fyrir
höndum. Hópurinn mun þurfa að leita fanga hjá mörgum aðildarfélaga SFV um einstök
málefnasvið, auk þess sem halda þarf á lofti áherslum samtakanna varðandi mikilvægi
kostnaðargreiningar á kröfum til veitenda velferðarþjónustu.
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Ábyrgðarmaður hópsins: Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Skilyrði fyrir inngöngu: Hópurinn er opinn öllum aðildarfélögum SFV.
Nafn hóps : Mannauðshópur SFV
Tilgangur með stofnun hóps: Stofna vettvang fyrir umræður og samsstarf um
mannauðstengd málefni (önnur en beinlínis gerð kjarasamninga og stofnanasamninga)
líkt og veikindastefnur, mönnunarmódel o.þ.h.
Vinnuhópurinn er ekki kominn af stað ennþá, en stefnt er að fyrsta fundi hópsins þann 25.
apríl nk. Vonir standa til þess að hópurinn geti orðið vettvangur fyrir starfsfólk
aðildarfélaga SFV til að bera saman bækur sínar um öll hugsanleg mál tengd
starfsmannahaldi og jafnvel samræma verklag og stefnur í afmörkuðum málum. Gengið
er út frá að hópurinn verði stór og fyrirferðamikill í starfi SFV til framtíðar litið.
Skilyrði fyrir inngöngu: Hópurinn er opinn öllum aðildarfélögum SFV.
Ofangreindir hópar hittast ýmist með reglubundnum hætti eða eftir þörfum. Fundartíðnin er
mjög misjöfn, sem og fjöldi fundarmanna og umfang verkefnanna. Í sumum vinnuhópunum
eða nefndunum hafa verið skipaðir undirhópar, ýmist fastir undirhópar eða hópar utan um
einstök verkefni.
Hóparnir gefa aðildarfélög tækifæri til ýmiskonar samstarfs og geta í sér talsverðan ávinning
fyrir þau félög sem taka þátt. Um getur verið að ræða beinan fjárhagslegan ávinning, en einnig
óbeinan ávinning af aukinni þekkingu og samvinnu. Líklegt er að vægi hópanna muni aukast
eftir því sem fram líða stundir, enda eru aðildarfélögin sífellt að verða meðvitaðri um þá
hagræðingu sem hægt er að ná fram með samstarfi.
Auk ofangreindra hópa er einnig talsvert um það að SFV sé falið að tilnefna fulltrúa í vinnuhópa
á grundvelli rammasamnings Sjúkratrygginga Íslands, eins og áður hefur komið fram. Þá hafa
samtökin og SÍ í einhverjum tilfellum talið þörf á að stofna sértækan vinnuhóp þó sérstaklega
sé ekki kveðið á um það í rammasamningnum sjálfum.

Vinnuhópar í tengslum við rammasamning SÍ fyrir þjónustu hjúkrunarheimila
Nafn hóps : Samninganefnd um rammasamning
Verkefni hóps: Í nefndinni sitja þeir samningsaðilar sem komu að gerð skilmála
rammasamnings SÍ fyrir þjónustu hjúkrunarheimila. Ef upp kemur ágreiningsmál sem ekki
næst samstaða um í samstarfsnefnd um rammasamning, skal ágreiningnum vísað til
samninganefndar til úrlausnar.
Dagsetning fyrsta fundar: 21. janúar 2015
Fulltrúar SFV: Pétur Magnússon (Hrafnista), Bjarki Þorsteinsson (Brákarhlíð), Sigurður
Rúnar Sigurjónsson (Eir, Skjól og Hamrar) og Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Nafn hóps : Samstarfsnefnd um rammsamning
Verkefni hóps: Fylgist með framkvæmd rammasamnings (þ.á.m. yfirfara hlutfallstölur
vegna einingarverðs og koma með breytingartillögur) og kemur með ábendingar um
úrbætur, sbr. 13. gr. rammasamnings.
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Dagsetning fyrsta fundar: 8. nóvember 2016.
Fulltrúar SFV: Pétur Magnússon (Hrafnista) og Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Nafn hóps : Fagnefnd samstarfsnefndar um rammasamning
Verkefni hóps: Fylgist með framþróun RAI – matskerfisins og fer yfir RUG –
hjúkrunarþyngdarstuðla. Veitir umsagnir um umsóknir vegna ,,kostnaðarútlaga“. Sjá 13.
gr. rammasamnings og bókun 6 í samkomulagi um gerð rammasamnings dags. 6.
september 2016.
Dagsetning fyrsta fundar: 26. janúar 2017.
Fulltrúar SFV: María Fjóla Harðardóttir (Hrafnista).
Nafn hóps : Vinnuhópur um húsnæðismál
Verkefni hóps: Skoða nánar húsnæðismál hjúkrunarheimila, m.a. eignarhald fasteigna,
þörf fyrir viðhald og endurbætur o.fl., sbr. bókun 2 í samkomulagi um gerð
rammasamnings dags. 6. september 2016.
Dagsetning fyrsta fundar: 9. desember 2016
Fulltrúar SFV: Gísli Páll Pálsson (Mörk) og Sigurður Garðarsson (Hrafnista).
Nafn hóps : Vinnuhópur um rekstrarlíkan
Verkefni hóps: Setja upp raunhæft rekstrarlíkan fyrir stofnanir sem vinna eftir kröfulýsingu
velferðarráðuneytisins, sbr. bókun 1 í samkomulagi um gerð rammasamnings dags. 6.
september 2016. Hluti af því verkefni er að yfirfara smæðarálag samkvæmt
rammasamningi.
Dagsetning fyrsta fundar: 7. desember 2016.
Fulltrúar SFV: Harpa Gunnarsdóttir (Hrafnista), Sigurður Rúnar Sigurjónsson (Eir, Skjól og
Hamrar) og Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
Nafn hóps : Bakhópur einingarverðs
Verkefni hóps: Fer yfir hækkanir á einingarverði rammasamningsins fyrir fulltrúa í
samstarfsnefnd um rammasamning. Fer yfir uppgjörsgreiðslur á grundvelli
rammasamnings, sem og aðrar greiðslur eftir þörfum.
Yfirferð hækkunar á einingarverði fyrir árið 2017 fór fram með tölvupósti. Fyrsti formlegi
fundur hópsins var haldinn hjá SÍ þann 22. mars 2017.
Fulltrúar SFV: Harpa Gunnarsdóttir (Hrafnista), Sigurður Rúnar Sigurjónsson (Eir, Skjól og
Hamrar), Kjartan Kjartansson (Höfði) og Eybjörg Hauksdóttir (SFV).
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Málþing SFV með fulltrúum stjórnmálaflokkanna
Þann 18. október 2016 héldu SFV málþing á Hótel Natura. Til málþingsins var þeim
stjórnmálaflokkum boðið sem eiga fulltrúa á Alþingi og/eða mældust með meira en 5% fylgi í
þjóðarpúlsi Gallup þann 3. október. Viðfangsefnið var sú grundvallarspurning sem SFV vildu
beina til fulltrúa stjórnmálaflokkanna: Er raunverulegur vilji hjá stjórnmálaflokkum til að bæta
þjónustu við veika einstaklinga og aldraða. Jafnframt var tilgangur málþingsins að kynna SFV
og starfsemi samtakanna (sem og aðildarfélaganna) fyrir stjórnmálaflokkunum.
Fyrir hönd flokkanna mættu til málþingsins Eygló Harðardóttir, Framsóknarflokki, Hanna
Katrín Friðriksson, Viðreisn, Sigrún Gunnarsdóttir, Bjartri framtíð, Óli Björn Kárason,
Sjálfstæðisflokki, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Samfylkingu og Kolbeinn Óttarsson Proppé frá
Vinstri grænum. Um 200 gestir mættu til að hlýða á málþingið.
Björn Bjarki Þorsteinsson, varaformaður SFV og framkvæmdastjóri Brákarhlíðar í Borgarnesi,
setti fundinn en að því loknu fjallaði Pétur Magnússon, formaður SFV um rekstrarumhverfi
fyrirtækja innan SFV sem versnað hafa ár frá ári. Afleiðingin væri sú að stór hópur
skjólstæðinga, sjúklinga og aldraðra fengju ekki viðhlítandi úrræði. Í máli Péturs kom m.a. fram
að stofnanir innan Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu velta um 20 prósentum af
framlögum ríkisins til velferðarkerfisins, eða um það bil 30 milljörðum króna árlega. Um væri
að ræða sjálfseignarstofnanir og fyrirtæki sem eru ekki ríkisfyrirtæki og starfa á heilbrigðissviði
samkvæmt þjónustusamningi eða öðrum tengdum greiðslum frá ríkinu, t.d. daggjöldum. Þessi
hlutföll sýni hversu stóran og mikilvægan þátt slík fyrirtæki skipa í íslenska heilbrigðiskerfinu.
Pétur lagði áherslu á að það væri sérstaklega mikilvægt að kröfur ríkisins á þjónustuveitendur
heilbrigðisþjónustu væru í öllum tilfellum vel skilgreindar og greitt væri sanngjarnt endurgjald
fyrir hvern þjónustulið. Það væri því miður yfirleitt ekki raunin. Gaf Pétur dæmi um þjónustu
hjúkrunarheimila, sem nýlega hafi verið kostnaðargreind af óháðum þriðja aðila og það liggi
fyrir að um 30% vanti í greiðsluna frá ríkinu með hliðsjón af þeim kröfum sem ríkið hefur gert
til þjónustunnar. Þetta hefði m.a. leitt til undirmönnunar hjá fyrirtækjunum sem væri alvarlegt
mál. Staða hjúkrunarheimilanna væri ekki einsdæmi, heldur lýsandi fyrir stöðu þjónustuaðila í
velferðarþjónustu.
Fulltrúar stjórnmálaflokkanna fengu hver stuttan tíma til að veita sína sýn á velferðarmálin, en
í kjölfarið var fundargestum boðið að koma með spurningar og umræðuefni. Sammerkt var
með málflutningi þeirra stjórnmálamanna sem mættu að þörf væri á að auka framlög til
velferðarmála, þ.á.m. aðildarfélaga SFV. Einnig höfðu margir þeirra á orði að fagmönnun í
heilbrigðiskerfinu væri stækkandi vandamál og að undirmönnun stofnana með tilheyrandi
álagi á starfsmenn væri ekki ásættanleg.
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Mönnun og gæði í öldrunarþjónustu
Þann 25. nóvember 2016 var haldin ráðstefna fyrir stjórnendur og starfsfólk í öldrunarþjónustu
um Mönnun og gæði í öldrunarþjónustu. Ráðstefnan var á vegum Fagdeildar í
öldrunarhjúkrun, Hjúkrunarfræðideild HÍ, Öldrunarfélags Íslands, Öldrunarráðs Íslands, LSH og
SFV. Á ráðstefnunni tóku til máls Christine Mueller, prófessor við Háskólann í Minnesota, auk
Helgu Garðarsdóttur hjá SÍ, Lauru Sch. Thorsteinsson hjá Embætti landlæknis og Ingibjargar
Hjaltadóttur dósent við hjúkrunarfræðideild HÍ. Um 100 gestir mættu á ráðstefnuna sem þótti
takast mjög vel.

Fundir og vinnustofur fyrir aðildarfélög SFV
Haldnir voru alls fimm félagsfundi, auk aðalfundar, hjá SFV á árinu 2016. Rammasamningur
ríkisins við hjúkrunarheimilin var einstaklega fyrirferðarmikill á fundum og í umræðum innan
SFV allt síðasta ár, enda var mikill þungi í viðræðunum frá upphafi árs og allt þar til samningar
náðust í september og október 2016. Margir félagsfundir snérust um þann samning og stöðu
hjúkrunarheimilanna.
Rammasamning SÍ um þjónustu hjúkrunarheimila og umræðan um hann hefur þó einnig nýst
sem þrýstingur í öðrum málum aðildarfélaga SFV (t.d. lífeyrismálum). Þá veitir hann vettvang
fyrir SFV til að fá upplýsingar um kostnaðarmat ríkisins á gerðum kjarasamningum sem og að
koma á framfæri athugasemdum við þær forsendur, en það mat er lagt til grundvallar
fjárveitingum til annarra aðildarfélaga SFV heldur en bara hjúkrunarheimila. Vettvangur
rammasamningsins nýtist þannig líka öðrum aðildarfélögum SFV.
Haldnar voru tvær vinnustofur um rammasamning SÍ og kröfulýsinguna sem fylgir honum.
Þann 7. nóvember 2016 var haldin vinnustofa SFV í Laugarásbíói þar sem farið var yfir víðan
völl í umfjöllun um rammasamninginn. Var rætt um helstur skyldur hjúkrunarheimilanna
samkvæmt samningnum út frá lögfræðilegum sjónarhóli, sem og reynslu annarra
hjúkrunarheimila af því að starfa samkvæmt skriflegum samningi við ríkið. Þá var farið yfir það
breytta starfsumhverfi sem hjúkrunarheimilin eru nú komin í með tilkomu kröfulýsingar
velferðarráðuneytisins um þjónustu hjúkrunarheimila. Voru nokkrir aðilar fengnir til að koma
með sína sýn á þær kröfur og rammasamninginn í heild sinni. Var talsvert rætt um tengsl krafna
við endurgjald fyrir þjónustuna. Þá var fundarmönnum skipt upp í minni hópa og þeim falið að
ræða sín á milli ýmis álitamál varðandi hinn nýja samning.
Á vinnustofuna í Laugarásbíó mættu um 150 manns og þótti fullt tilefni til að halda
sambærilega vinnustofu fyrir þau aðildarfélög SFV sem væru stödd norðan heiða. Var því
boðað til annarra vinnustofu, með svipuðu sniði og í Laugarásbíói, nema sú var haldin hjá
Öldrunarheimilum Akureyrar þann 8. desember 2016. Var þar farið yfir sömu álitaefni með
svipuðum hætti og í Laugarásbíó, en þeir sem mættu til vinnustofunnar á Akureyri fengu bæði
tækifæri til að hlýða á framsögu ræðumanna í Reykjavík, auk þeirra sem voru með erindi fyrir
norðan. Voru á bilinu 30 – 50 manns sem mættu á vinnustofu SFV á Akureyri.
Vinnustofurnar voru báðar vel sóttar og má gera ráð fyrir að eitthvert framhald verði á þeim
eftir því sem líður á samningstíma rammasamningsins.
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Vinnustofa SFV um rammasamning fyrir hjúkrunarheimili
Vinnustofa á vegum Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu verður haldin í Laugarásbíói mánudaginn
7. nóvember nk. kl. 13:00-15:50.

Dagskrá:
13:00 – 13:10
Setning
Björn Bjarki Þorsteinsson, varaformaður SFV og framkvæmdastjóri Brákarhlíðar
13:10 – 13:30
Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands
Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SFV
13:30 – 13:50
Hvað er kröfulýsing ?
Pétur Magnússon, formaður SFV og forstjóri Hrafnistuheimilanna
13:50 – 14:00
Að starfa samkvæmt þjónustusamningi
Anna Birna Jensdóttir, framkvæmdastjóri Öldungs hf.
14:00 – 14:10
Peningar og þjónusta
María Fjóla Harðardóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs Hrafnistu
14:10 – 14:20
Neyðin kennir naktri konu að spinna –
Tilraunaverkefni á hjúkrunardeildum Hrafnistu Hafnarfirði
Anný Lára Emilsdóttir, Eyrún Pétursdóttir og Hjördís Ósk Hjartardóttir
hjúkrunardeildarstjórar á Hrafnistu í Hafnarfirði
14:20 – 14:40
Kaffihlé
14:40 – 15:40
Pallborðsumræður og umræður í minni hópum
15:40 – 15:50
Slit
Sigurður Rúnar Sigurjónsson, forstjóri Eirar, Skjóls og Hamra.
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Vinnustofa SFV á Akureyri
um rammasamning fyrir hjúkrunarheimili
Vinnustofa á vegum Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu í samstarfi við Öldrunarheimili Akureyrar
verður haldin í salnum Kaffi Sól, í Hlíð, Austurbyggð 17, 600 Akureyri þann 8. desember nk. kl. 14:00
- 16:00.

Dagskrá:
14:00 – 14:05
Setning
14:05 – 14:25
Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands
Eybjörg Hauksdóttir, framkvæmdastjóri SFV
14:25 – 15:05
Hvað er kröfulýsing ?
Pétur Magnússon, formaður SFV og forstjóri Hrafnistuheimilanna
15:05 – 15:15
Hugmyndafræði og umönnun – er ósamræmi milli Öldrunarheimila Akureyrar og
kröfulýsingarinnar ?
Þóra Sif Sigurðardóttir, forstöðumaður í Lögmannshlíð og
Jóhanna Berglind Bjarnadóttir, forstöðumaður Eini – og Grenihlíð.
15:15 – 15:25
Gæðakröfur rammasamnings og kröfulýsingar – staðan hjá Öldrunarheimilum Akureyrar?
Helga G. Erlingsdóttir, hjúkrunarforstjóri Öldrunarheimila Akureyrar
15:25 – 15:55
Umræður
15:55 – 16:00
Slit
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Fundir stjórnar
Stjórn SFV hittist að jafnaði einu sinni í mánuði, nema yfir sumartímann. Formlegir
stjórnarfundir voru alls 10 árið 2016. Ýmis mál eru rædd á stjórnarfundum, en
lífeyrisskuldbindingar og rammasamningur hjúkrunarheimila voru oft mjög fyrirferðarmikil.
Ákveðið var að lengja stjórnarfundi úr 1 klst. yfir í 1,5 klst.
Stefnumótunarfundur stjórnar SFV var haldinn í lok ágúst 2016 og var hann í Skálholti eins og
svo oft áður. Að þessu sinni var áherslan að mörgu leyti á innra starf samtakanna, þ.e. hver
skyldi vera framtíðarstefna og skipulag SFV. Þá var talsvert rætt um hvernig starfskraftar
starfsmanns SFV væru best nýttir. Einnig var lögð áhersla á að ákveðin mál yrðu kláruð, líkt og
lífeyrisskuldbindingar og rammasamningurinn.
Stjórn SFV (ýmist að hluta eða í heild sinni) og framkvæmdastjóri áttu marga fundi með ýmsum
opinberum aðilum á yfirstandandi starfsári í tengslum við fjölmörg hagsmunamál samtakanna.
Haldnir voru nokkrir fundir með Kristjáni Þór Júlíussyni fyrrum heilbrigðisráðherra, sem og
með Bjarna Benediktssyni fyrrverandi fjármála – og efnahagsráðherra. Í febrúar 2017 áttu svo
nokkrir úr stjórn SFV, ásamt framkvæmdstjóra, fund með nýkjörnum heilbrigðisráðherra Óttari
Proppé.
Þá voru á árinu 2016 haldnir hinir ýmsu fundir með starfsmönnum velferðarráðuneytisins,
starfsmönnum Embætti landlæknis, Lyfjastofnun, Sambandi íslenskra sveitarfélaga og fleiri
aðilum. Auk þessa mættu fulltrúar SFV á fundi fastanefnda Alþingis, bæði fjárlaganefnd og
velferðarnefnd, að ræða ýmis hagsmunamál stofnana innan SFV.
Formaður og framkvæmdastjóri SFV hafa einnig reynt að nýta þau tækifæri sem gefist hafa til
heimsókna til einstakra aðildarfélaga innan SFV.
Stjórn SFV hefur þá trú að miklu máli skipti að stjórnvöld og aðrir hagsmunaaðilar hafi vitneskju
um SFV og þekkingu á samtökunum og þeirra helstu hagsmunamálum. Það hafi sýnt sig að
samstaða og samvinna innan samtakana getur leitt til mikils árangurs í baráttunni fyrir bættu
rekstrarumhverfi fyrirtækja í velferðarþjónustu.

Launanefnd SFV
Launanefnd SFV fundaði nokkrum sinnum á árinu 2016 með þeim aðildarfélögum SFV sem
skilað hafa kjarasamningsumboði sínu inn til samtakanna. Í janúar 2016 gekk nefndin frá
kjarasamning við SLFÍ, auk kjarasamninga við Kjöl og Samflot bæjarstarfsmanna í febrúar. Þá
voru uppfærðir sameiginlegir stofnanasamningar við SLFÍ og Eflingu um haustið 2016.
Viðræður um sameiginlegan stofnanasamning SFV við Fíh stóðu yfir stóran hluta ársins, allt
þar til þær sigldu í strand í október 2016. Ekki er útséð um það hvort slíkur samningur náist
síðar, þó svo það hafi ekki gengið upp í þessari atrennu. Kjarasamningar við félög innan BHM
verða lausir í lok ágúst 2017, en aðrir kjarasamningar SFV gilda fram til ársins 2019.
Launanefnd SFV fundaði með mörgum aðilum í tengslum við sín verkefni árið 2016. Auk
hefðbundinna funda með forystu þeirra stéttarfélaga sem semja við SFV, voru haldnir nokkrir
fundir með starfsmönnum Landspítalans við hin ýmsu tækifæri, sem og samninganefnd
ríkisins. Þá fór samninganefndin á vinnustofur og málstofur vegna kjaramála og
stofnanasamningsgerða.
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Í fyrsta skiptið frá stofnun SFV var samtökunum stefnt fyrir Félagsdóm vegna deilu um
kjarasamning aðildarfélaga innan SFV. Var SFV stefnt ásamt aðildarfélagi innan samtakanna
sem hafði átt í deilum við SLFÍ. Sú forsenda, að stefna samtökunum sem slíkum í málinu, þótti
mjög hæpin að mati SFV og þeim lögmanni sem rak dómsmálið fyrir viðkomandi aðildarfélag.
Varð niðurstaðan sú að Félagsdómur breytti aðildinni undir rekstri dómsmálsins og er SFV nú
einungis með aðild að málinu fyrir hönd umrædds aðildarfélag, en er ekki með sjálfstæða aðild.
Aðalkröfu málsins var ennfremur vísað frá dómi, en málflutningur um varakröfu málsins fór
fram fyrir Félagsdómi í febrúar 2017 og er enn beðið niðurstöðu dómsins.

Önnur verkefni innan SFV
Bréf til stjórnvalda og umsagnir um þingmál
Margvísleg bréf og erindi voru send til ráðuneyta, þingmanna og ríkisstofnanna af hálfu SFV á
árinu 2016. Sem dæmi má nefna að öllum nýkjörnum þingmönnum Alþingis var í desember
2016 sent bréf vegna nýgerðs rammasamnings um þjónustu hjúkrunarheimila. Var þar bent á
þá staðreynd að oft sé innbyrðis ósamræmi á milli þeirra krafna sem hið opinbera gerir til
veitenda velferðarþjónustu. Annars vegar þær kröfur sem lagðar eru til grundvallar af hálfu
hins opinbera í samningaviðræðum um velferðarþjónustu, og hins vegar þær kröfur sem eru
svo lagðar til grundvallar hjá eftirlitsaðilum og öðrum opinberum aðilum (eins og Embætti
landlæknis). Var ennfremur ítrekað mikilvægi þess að engar opinberar kröfur séu gerðar eða
lagðar á veitendur velferðarþjónustu, nema þær séu kostnaðargreindar og að þeim fylgi þá
viðbótarfjármagn til starfseminnar.
Þá voru send bréf til velferðarráðuneytisins, Embættis landlæknis og Lyfjastofnunar út af
hinum ýmsu hagsmunamálum SFV. Nokkur þingmál voru einnig send SFV til umsagnar á
yfirstandandi starfsári og var skilað inn umsögnum um þrjú þeirra árið 2016 (vegna breytinga
á húsaleigulögum, lögum um málefni aldraðra og lögum um almannatryggingar).
Tilraunaverkefni um vasapeninga
Á árinu 2016 var skipaður starfshópur um breytt fyrirkomulag á greiðsluþátttöku íbúa á dvalar
– og hjúkrunarheimilum. SFV fékk tækifæri til að skipa fulltrúa í starfshópinn, en auk þess voru
nokkur hjúkrunarheimili innan SFV sem buðu sig fram í tilraunverkefni vegna þessa. Fulltrúi
SFV í vinnuhópnum er Gísli Páll Pálsson, en varamaður er Bjarney Sigurðardóttir. Haldnir hafa
verið nokkrir fundir um málið, bæði hjá starfshópnum sem og innan SFV, en ekki er ljóst hver
afdrif verkefnisins verða.
Fjarfundarbúnaður o.fl.
Eftir því sem félagsfundum hefur fjölgað, sem og samstarfi aðildarfélaga í hópum og nefndum,
hefur komið upp sú beiðni að aðildarfélögum úti á landi verði gert auðveldara að taka þátt í
starfsemi samtakanna. Tekin voru tvö skref í þá átt á árinu 2016. Annars vegar var ákveðið að
halda vinnustofu SFV vegna rammasamnings SÍ á Akureyri, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu.
Hins vegar var ákveðið að SFV myndi kaupa myndavél með hátalarabúnaði til að hægt væri að
senda fundi út í gegnum fjarfundarbúnað. Byrjað er að prufukeyra þann búnað en gera má ráð
fyrir að hann verði fyrirferðarmeiri í fundarhöldum SFV í framtíðinni.
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Minnisblöð
Ýmis minnisblöð voru útbúin og dreift til aðildarfélaga SFV á yfirstandandi starfsári. Má þar
nefna minnisblað um stéttarfélagsgjöld og félagafrelsi, minnisblað um lífeyristöku
starfsmanna og takmarkanir hennar og minnisblað um túlkaþjónustu samkvæmt
rammasamningi SÍ. Þá voru send út minnisblöð um stöðu samningaviðræðna í ýmsum málum,
vegna verkefna launanefndar, vegna rammasamnings hjúkrunarheimila o.fl. Þá voru útbúin
minnisblöð með helstu áherslumálum og hagsmunamálum SFV, sem afhent voru ráðherrum,
þingmönnum og einstökum stofnunum.
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Núgildandi lög Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu
1.gr. Nafn, heimili og varnarþing.
Nafn samtakanna er Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu, skammstafað SFV. Heimili þeirra
og varnarþing er í Reykjavík.
2.gr. Tilgangur.
Tilgangur samtakanna er að:
a. Efla samstarf aðildarfélaga, standa vörð um hagsmuni þeirra og vinna að bættum
starfsskilyrðum.
b. Stuðla að árangursríku samstarfi við heilbrigðisyfirvöld, sveitarfélög, félagasamtök og aðra
þá aðila sem hagsmuna eiga að gæta. Annast gerð kjarasamninga við stéttarfélög eftir
umboði frá aðildarfélögum hverju sinni
c. Að koma á framfæri við stjórnvöld og almenning afstöðu samtakanna til mála er varða
hagsmuni aðildarfélaga og fylgja þeim fram.
d. Að gangast fyrir upplýsinga- og fræðslustarfsemi m.a. í því skyni að stuðla að framförum
og hagræðingu í starfsemi og rekstri aðildarfélaga.
3.gr. Aðild.
Aðild að samtökunum geta átt þau fyrirtæki sem fullnægja ákvæðum 16. Og 22. Gr. Laga um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og eru sjálfseignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, einkaaðila
eða sveitarfélaga.
Umsókn um aðild að SFV skal senda skriflega til stjórnar samtakanna. Inntökubeiðni telst
samþykkt ef meirihluti stjórnar samþykkir hana. Skjóta má synjun á inntökubeiðni til
aðalfundar eða félagsfundar.
Hver stofnun fer með atkvæðismagn á fundum í samræmi við fjölda rýma á stofnun. 0 – 99
rými gefa 1 atkvæði, 100 – 199 rými gefa 1,5 atkvæði og 200 rými eða fleiri gefa 2 atkvæði.
4gr. Árgjöld.
Aðalfundur ákveður árgjald til samtakanna. Árgjöld skulu miðast við stærð og
rekstrarumfang stofnana. Annars vegar er um að ræða grunngjald er öll aðildarfélög greiða
að jöfnu og hins vegar hlutfallsgjald, hlutfall af heildartekjum aðildarfélags næstliðins árs
vegna velferðarþjónustu. Ný aðildarfélög eru undanþegin greiðslu árgjalds á upphafsári
aðildar.
5.gr. Stjórn.
Stjórn samtakanna skal skipuð 7 mönnum. Formaður skal kosinn sérstaklega. Kjörtímabil
stjórnar er eitt ár eða á milli aðalfunda. Kosning stjórnar skal vera skrifleg, sé þess
óskað. Hlutkesti ræður kjöri, þegar atkvæði falla jafnt.
6.gr. Stjórnarfundir.
Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórnin með sér verkum og kýs úr sínum hópi
varaformann, ritara, gjaldkera og formann launanefndar.
Formaður ákveður fundi stjórnar. Þó er skylt að halda stjórnarfund ef 3 eða fleiri
stjórnarmenn óska eftir því.
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7.gr. Starfsmaður.
Stjórn er heimilt að ráða starfsmann og/eða kaupa sérfræðiþjónustu, til sértækra
tímabundinna verkefna, enda séu þau unnin í þágu meirihluta stofnana.
8.gr. Reikningar.
Reikningsár samtakanna er almanaksárið.
Frumeintak ársreiknings, undirritað af gjaldkera og skoðunarmönnum skal lagt fyrir stjórn og
síðan aðalfund til samþykktar.
9.gr. Aðalfundur.
Aðalfundur samtakanna skal haldinn árlega, fyrir lok aprílmánaðar.
Rétt til setu á aðalfundi eiga formaður stjórnar og forstjóri/framkvæmdastjóri aðildarfélaga,
eða fulltrúar þeirra.
Aðalfundarboð skal sent félögum með minnst tveggja vikna fyrirvara.
Á dagskrá aðalfundar er eftirfarandi:
Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Skýrsla stjórnar.
Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar.
Lagabreytingar
Kosning formanns
Kosning annarra stjórnarmanna
Kosning tveggja skoðunarmanna
Ákvörðun árgjalda
Önnur mál
Á dagskrá aðalfundar má taka, sem sérstök atriði, tillögur og mál, sem berast í hendur
stjórnarmanna minnst einni viku fyrir aðalfund.
Meirihluti atkvæða fundarmanna ræður úrslitum mála.
11. gr. Fundir.
Stjórnin skal boða til a.m.k. tveggja almennra félagsfunda á milli aðalfunda. Almennir
félagsfundir eru að jafnaði opnir stjórnum aðildarfélaga og starfsfólki þeirra.
12. gr. Lagabreytingar.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi, en tillögur um lagabreytingar skulu fylgja
aðalfundarboði.
Lög samþykkt á aðalfundi SFV 22. Apríl 2013.
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Tillögur að lagabreytingum
Lagðar fyrir aðalfund SFV 3. apríl 2017

Lagt er til að núgildandi ákvæðum laga SFV verði breytt með eftirfarandi hætti:
Í núgildandi lögum hljóðar 3. gr. svo:
3.gr. Aðild.
Aðild að samtökunum geta átt þau fyrirtæki sem fullnægja ákvæðum 16. og 22. gr. laga um
heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 og eru sjálfseignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, einkaaðila
eða sveitarfélaga.
Umsókn um aðild að SFV skal senda skriflega til stjórnar samtakanna. Inntökubeiðni telst
samþykkt ef meirihluti stjórnar samþykkir hana. Skjóta má synjun á inntökubeiðni til
aðalfundar eða félagsfundar.
Hver stofnun fer með atkvæðismagn á fundum í samræmi við fjölda rýma á stofnun. 0 – 99
rými gefa 1 atkvæði, 100 – 199 rými gefa 1,5 atkvæði og 200 rými eða fleiri gefa 2 atkvæði.
Lagt er til að breytt ákvæði hljóði svo:
3.gr. Aðild.
Aðild að samtökunum geta átt þau fyrirtæki sem starfa við velferðarþjónustu og eru
sjálfseignarstofnanir, í eigu félagasamtaka, einkaaðila eða sveitarfélaga.
Sveitarfélagi er þó heimilt að sækja um aðild að samtökunum, fyrir hönd tiltekinnar
rekstrareiningar innan sveitafélagsins, þrátt fyrir að sá rekstur hafi ekki verið aðskilinn frá
annarri starfsemi sveitarfélagsins með formlegum hætti.
Umsókn um aðild að SFV skal senda skriflega til stjórnar samtakanna. Inntökubeiðni telst
samþykkt ef meirihluti stjórnar samþykkir hana. Skjóta má synjun á inntökubeiðni til
aðalfundar eða félagsfundar.
Í núgildandi lögum hljóðar 5. gr. svo:
5.gr. Stjórn.
Stjórn samtakanna skal skipuð 7 mönnum. Formaður skal kosinn sérstaklega. Kjörtímabil
stjórnar er eitt ár eða á milli aðalfunda. Kosning stjórnar skal vera skrifleg, sé þess
óskað. Hlutkesti ræður kjöri, þegar atkvæði falla jafnt.
Lagt er til að breytt ákvæði hljóði svo:
5.gr. Stjórn.
Stjórn samtakanna skal skipuð 7 mönnum. Formaður skal kosinn sérstaklega. Kjörtímabil
stjórnar er eitt ár eða á milli aðalfunda.
Í núgildandi lögum hljóðar 6. gr. svo:
6.gr. Stjórnarfundir.
Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórnin með sér verkum og kýs úr sínum hópi
varaformann, ritara, gjaldkera og formann launanefndar.
Formaður ákveður fundi stjórnar. Þó er skylt að halda stjórnarfund ef 3 eða fleiri
stjórnarmenn óska eftir því.
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Lagt er til að breytt ákvæði hljóði svo:
6.gr. Stjórnarfundir.
Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórnin með sér verkum og kýs úr sínum hópi
varaformann, ritara og gjaldkera.
Stjórn skal tilnefna formann launanefndar samtakanna.
Formaður ákveður fundi stjórnar. Þó er skylt að halda stjórnarfund ef 3 eða fleiri
stjórnarmenn óska eftir því.
Í núgildandi lögum hljóðar 9. gr. svo:
9.gr. Aðalfundur.
Aðalfundur samtakanna skal haldinn árlega, fyrir lok aprílmánaðar.
Rétt til setu á aðalfundi eiga formaður stjórnar og forstjóri/framkvæmdastjóri aðildarfélaga,
eða fulltrúar þeirra.
Aðalfundarboð skal sent félögum með minnst tveggja vikna fyrirvara.
Á dagskrá aðalfundar er eftirfarandi:
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar.
3. Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar.
4. Lagabreytingar
5. Kosning formanns
6. Kosning annarra stjórnarmanna
7. Kosning tveggja skoðunarmanna
8. Ákvörðun árgjalda
9. Önnur mál
Á dagskrá aðalfundar má taka, sem sérstök atriði, tillögur og mál, sem berast í hendur
stjórnarmanna minnst einni viku fyrir aðalfund.
Meirihluti atkvæða fundarmanna ræður úrslitum mála.
Lagt er til að breytt ákvæði hljóði svo:
9.gr. Aðalfundur.
Aðalfundur samtakanna skal haldinn árlega, fyrir lok aprílmánaðar.
Rétt til setu á aðalfundi eiga formaður stjórnar og forstjóri/framkvæmdastjóri aðildarfélaga,
eða fulltrúar þeirra.
Aðalfundarboð skal sent félögum með minnst tveggja vikna fyrirvara. Sending fundarboðs á
póstlista SFV með rafrænum hætti (tölvupósti) telst fullnægjandi.
Á dagskrá aðalfundar er eftirfarandi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kosning fundarstjóra og fundarritara.
Skýrsla stjórnar.
Reikningar samtakanna lagðir fram til samþykktar.
Lagabreytingar
Kosning formanns
Kosning annarra stjórnarmanna
Kosning tveggja skoðunarmanna
Ákvörðun árgjalda
Önnur mál
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Á dagskrá aðalfundar má taka, sem sérstök atriði, tillögur og mál, sem berast í hendur
stjórnarmanna minnst einni viku fyrir aðalfund.
Í núgildandi lögum hljóðar 12. gr. svo:
12. gr. Lagabreytingar.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi, en tillögur um lagabreytingar skulu fylgja
aðalfundarboði.
Lög samþykkt á aðalfundi SFV 22. apríl 2013.
Lagt er til að breytt ákvæði hljóði svo:
12. gr. Lagabreytingar.
Lögum þessum má breyta á aðalfundi, en tillögur um lagabreytingar skulu fylgja
aðalfundarboði.
Lög samþykkt á aðalfundi SFV 3. apríl 2017.

Lagt er til að eftirfarandi ákvæði verði bætt inn í lög SFV:
10. gr. Atkvæðagreiðslur og kosningar
Hvert fyrirtæki fer með atkvæðismagn á fundum samtakanna í samræmi við heildartekjur
aðildarfélags næstliðins árs vegna velferðarþjónustu. Vægi atkvæða skal vera með
eftirfarandi hætti:
 Aðildarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 0 – 500.000.000 hefur 1 atkvæði.
 Aðilarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 500.000.001 – 1.500.000.000 hefur 2 atkvæði.
 Aðildarfélag með tekjur að fjárhæð kr. 1.500.000.001 eða meira hefur 3 atkvæði.
Meirihluti atkvæða, skv. ofangreindri reiknireglu, ræður úrslitum mála.
Þegar kosið er til stjórnar ræður hlutkesti kjöri, þegar atkvæði falla jafnt.
Kosning stjórnar skal vera skrifleg, sé þess óskað.

26

Verklagsreglur launanefndar SFV
Samþykktar af stjórn SFV 14. mars 2017 og
staðfestar af fulltrúum launanefndar SFV þann 15. mars 2017
1. Gagnaöflun og skil
1.1. Öflun launaupplýsinga
1.1.1.Launanefnd skal tilnefna tengilið sinn varðandi öflun launaupplýsinga og tilkynna
aðildarfélögum um hann árlega.
1.1.2.Launaupplýsingum skal skilað til launanefndar með reglubundnum hætti, þann 10. mars
(febrúarlaun) og þann 10. nóvember (októberlaun) ár hvert.
1.1.2.1. Launanefnd er einnig heimilt að óska eftir launaupplýsingum á öðrum tímum
ef þörf krefur.
1.1.3.Að jafnaði skal gefa aðildarfélagi a.m.k. 10 daga frest til að skila inn launaupplýsingum.
1.1.4.Launanefnd sendir út beiðni um skil upplýsinga á netfangalista. Aðildarfélögum ber að
upplýsa tengilið launanefndar um það ef breytingar verða á starfsmönnum sem eru á
netfangalista launanefndar.
1.2. Skil gagna
1.2.1.Upplýsingum er skilað með því að fylla út excel-skjal frá launanefnd eða með öðrum
þeim hætti sem launanefnd gerir kröfu um.
1.2.2.Ef aðilarfélag skilar ekki gögnum í samræmi við lögmæta beiðni launanefndar er hægt
að skila umboði til samningagerðar aftur til aðildarfélagsins.
2. Öflun umboða
2.1. Umboða skal aflað mánuði áður en kjarasamningur rennur út.
2.2. Sérstakt umboð skal liggja til grundvallar kjarasamningsviðræðum, annað umboð til
grundvallar stofnanasamningsviðræðum.
3. Undirritun kjarasamninga
3.1. Allir kjarasamningar SFV skulu undirritaðir með fyrirvara um samþykki stjórnar SFV.
3.2. Launanefnd skal ekki undirrita kjarasamninga nema ríkið hafi áður undirritað sambærilegan
kjarasamning gagnvart umræddu stéttarfélagi.
3.2.1.Þá skal launanefnd ekki undirrita slíkan kjarasamning nema kostnaðarmat á
samningnum liggi fyrir, sem og vilyrði frá stjórnvöldum um greiðslu kjarabóta vegna
samningsins, ef kostnaðarmat hans er umfram forsendur fjárlaga fyrir yfirstandandi
fjárlagaár.
3.2.2.Í undantekningartilfellum er launanefnd heimilt að líta til kjarasamninga hjá Sambandi
íslenskra sveitarfélaga við gerð kjarasamnings. Gildir þá ekki grein 3.2. og 3.2.1.
3.3. Áður en kjarasamningur er undirritaður af launanefnd skal hann lesinn yfir af lögfræðingi /
framkvæmdastjóra SFV.
4. Undirritun stofnanasamninga
4.1. Launanefnd SFV kemur bara að gerð stofnanasamninga sem eru sameiginlegir þeim
aðildarfélögum SFV sem hafa skilað kjarasamningsumboði sínu til launanefndar.
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4.2. Allir sameiginlegir stofnanasamningar skulu undirritaðir með fyrirvara um samþykki stjórnar
SFV.
5. Trúnaður og meðferð gagna
5.1. Fulltrúum í launanefnd SFV ber í störfum sínum að gæta hagsmuna allra aðildarfélaga sem
gefið hafa samtökunum umboð til kjarasamningagerðar. Þá ber fulltrúum launanefndar að
gæta þagmælsku og trúnaðar um það sem þeir verða áskynja í störfum sínum í nefndinni,
einnig gagnvart yfirmönnum sínum og samstarfsfólki. Sú þagnarskylda kemur ekki í veg fyrir
að veittar séu almennar upplýsingar um stöðu samningaviðræðna til einstakra aðildarfélaga,
ef eftir því er leitað og slík upplýsingagjöf er ekki talið ganga gegn hagsmunum samtakanna.
5.2. Launanefnd er heimilt að afhenda stéttarfélögum upplýsingar um launasetningu
starfsmanna einstakra aðildarfélaga, sem lið í samningagerð um kjör umræddra
starfsmanna.
5.2.1.Launanefnd skal reyna að ná skriflegu samkomulagi við stéttarfélögin um skil þeirra
upplýsinga.
5.2.2.Þrátt fyrir gr. 5.2. er óheimilt að afhenda þriðja aðila, stéttarfélagi eða öðrum,
persónugreinanlegar launaupplýsingar.
6. Skipan og hæfi launanefndar
6.1. Stjórn SFV skal skipa fulltrúa í launanefnd SFV til árs í senn.
6.2. Launanefnd skal skipuð á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund SFV.
6.2.1.Formaður og varaformaður launanefndar eru skipaðir sérstaklega af stjórn.
6.2.2.Við skipan í launanefnd skal horft til þess að einhver endurnýjun verði með reglulegu
millibili, en þó sé þess gætt að þekking á gerðum samningum tapist ekki alfarið.
6.2.3.Á fyrsta fundi launanefndar eftir skipan hennar, skulu verklagsreglur þessar yfirfarnar
og undirritaðar af hálfu fulltrúa nefndarinnar.
6.3. Fulltrúar í launanefnd SFV skulu hafa reynslu á sviði mannauðsmála og/eða launavinnslu.
Heimilt er að gera undantekningu frá þessu skilyrði ef brýn nauðsyn krefur.
6.4. Fulltrúi í launanefnd skal láta af starfi sínu eigi síðar en næstu mánaðamót eftir að hann nær
70 ára aldri, án sérstakrar uppsagnar nema samkomulag sé um annað.
6.5. Á fyrsta vinnufundi sínum eftir skipun launanefndar skal nefndin skipta með sér störfum.
6.6. Auk formanns og varaformanns skulu vera: fundarritari og tengiliður (sbr. gr. 1.1.).
6.6.1.Fundarritari skal sjá um ritun fundargerða á fundum launanefndar og skila henni til
formanns í lok hvers fundar.
6.6.2.Tengiliður skal halda utan um gagnaöflun frá aðildarfélögunum.
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