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Abstract 
This project was worked in co-operation with the town of Akureyri. The 

objective with this project was to find out if the cancellation of fixed overtime 

among some employees of Akureyrarbæ has resulted in less overtime overall. 

 

To find out how number of overtime hours had evolved in the years 2004-2007 

lists were produced through Akureyris computer system.  

It was observed whether overtime hours increased or decreased overall and 

whether average overtime per employee had increased. It was observed how 

overtime was distributed between the divisions and workplaces in the company 

and the diffrence in overtime hours between genders. There were also a few 

workplaces that were looked into more thoroughly. 

It was also look into whether more number of employees worked over five 

hundred overtime hours a year. 

 

The conclusion was that overtime had not decreased in this time and had most 

likely increased over what it was in 2004. 

Keywords:Wages, overtime, working hours and Akureyrarbær. 
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Útdráttur 

Þetta verkefni var unnið í samvinnu við Akureyrarbæ. Markmiðið með því að 

var að athuga hvort launaendurskoðun og uppsögn sérkjara á fastri yfirvinnu 

hafi skilað sér í minni yfirvinnu hjá Akureyrarbæ. 

 

Til þess að athuga hvernig fjöldi yfirvinnustunda hjá Akureyrarbæ þróaðist á 

árunum 2004-2007 voru teknir listar úr launakerfum bæjarins. 

Skoðað var hvort heildarfjölda yfirvinnutíma hafði fækkað eða fjölgað og hvort 

yfirvinna að meðaltali hafi aukist. Athugað var hvernig yfirvinnan skiptist 

niður á deildir, kostnaðarstöðvar og eftir kynjum. Einnig voru nokkrar 

kostnaðarstöðvar sem voru með mikla yfirvinnu skoðaðar nánar. 

Auk þess var athugað hvort þeim hafi fjölgað sem voru með mikla yfirvinnu 

þ.e.a.s. með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma á ári. 

 

Niðurstaðan var að þessar aðgerðir skiluðu sér að nokkru leyti fyrst eftir að þær 

hófust en núna er yfirvinnan komin orðin svipuð og fyrir aðgerðirnar eða 

heldur meiri. 

 

Lykilorð: Laun, yfirvinna, fjöldi vinnustunda og Akureyrarbær. 
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Inngangur 

 

Það geta verið margvísilegar ástæður fyrir því að unnin er yfirvinna hjá 

fyrirtækjum. Yfirvinna er hentug til þess að takast á við álagstíma hjá 

fyrirtækjum, t.d. þegar mikið er um fjarvistir hjá starfsfólki eða mikið að gera 

hjá fyrirtækinu. Oft er auðveldara og hagkvæmara að láta starfsmenn vinna 

yfirvinnu en ráða nýtt starfsfólk þar sem það þarf að þjálfa nýtt starfsfólk og 

koma því inn í vinnuna sem kostar bæði tíma og peninga. Aftur á móti er er 

líka nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að halda yfirvinnu í lágmarki því yfirvinnukaup 

er hærra en dagvinnukaup auk þess sem það hefur neikvæð áhrif á afköst og 

líðan starfsmanna að vinna mikla yfirvinnu til lengri tíma. 

 

Árin 2004 og 2005 fór fram launaendurskoðun hjá Akureyrarbæ þar sem 

yfirvinnumál starfsmanna voru skoðuð sérstaklega. Markmiðið var að auka 

gegnsæi launa og jafnrétti á milli kynja og starfsmanna Akureyrarbæjar. Fastri 

yfirvinnu var sagt upp í flestum tilvikum og byrjað var að borga stjórnendaálag 

fyrir stjórnendur hjá Akureyrarbæ. 

 

Meginmarkmið þessa verkefnis var að svara spurningunni: Tókst að draga úr 

unninni eftirvinnu hjá Akureyarbæ á árunum 2004-2007? Það sem var skoðað 

var: 

• Tókst að minnka heildaryfirvinnuna hjá Akureyrarbæ? 

• Fækkaði starfsmönnum sem eru með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma á 

ári? 

• Er munur á yfirvinnu eftir kyni? Ef svo er – er  sá munur sé að breytast 

eitthvað? 

• Hvernig skiptist yfirvinnan eftir deildum og kostnaðarstöðvum? 

 

Til að leita svara var unnið úr gögnum úr launakerfi Akureyrarbæjar. Skoðað 

var hjá hvaða deildum yfirvinnan væri mest og hvernig hún skiptist eftir helstu 

breytum. Eining voru teknar nokkrar kostnaðarstöðvar þar sem yfirvinnan 

virtist vera mjög mikil og var hún skoðuð nánar þar. 
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Verkefnið skiptist í nokkra kafla. Í fyrsta kafla er fjallað almennt um laun og 

tegundir launa. Í öðrum kafla er farið betur yfir yfirvinnu s.s. áhrif hennar og 

hvers vegna fyrirtæki nota yfirvinnu. Í þriðja kafla er sagt frá stjórnskipulagi 

Akureyrarbæjar og launaendurskoðuninni sem fór fram 2004 og 2005.  Í fjórða 

kafla er sagt frá rannsóknaraðferðinni og þeim gögnum sem var aflað. Í fimmta 

kafla er rannsókninni lýst, greint frá niðurstöðum og að lokum er umræða. 
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1 Fræðileg umfjöllun 

 

1.1 Laun 

Laun eru greiðsla sem starfsmaður fær frá vinnuveitanda í staðinn fyrir 

vinnuframlag. Það er jafnan samið um launaupphæðina í kjarasamningum. Þar 

sem kjarasamningar eru aðeins lágmarksréttindi og lágmarkslaun er algengt á 

almennum vinnumarkaði að hver og einn semji um betri kaup og kjör heldur en 

sagt er til um í kjarasamningum (Íslenska alfræðiorðabókinbókin, 1992. 

bls.519). Starfsmenn geta bæði verið á föstum mánaðarlaunum eða tímakaupi. 

Föst mánaðarlaun eru hjá starfsmönnum sem eru með fastan vinnutíma, t.d. hjá 

þeim sem vinna frá 8-16 fimm daga vikunnar. Tímavinna er frekar hjá 

starfsmönnum sem vinna óreglulega eða í stuttan tíma. Algengt er t.d. að 

námsmenn vinni með skóla í einhvers konar tímavinnu. Hjá ríki og 

sveitarfélögum er starfsmönnum greitt eftir launaflokkum. Starfsmanni er 

raðað í launaflokk eftir því hvaða starfi hann gegnir en síðan getur menntun 

eða starfsaldur hækkað hann í launum, annað hvort með prósentuhækkun eða 

hann fái auka launaflokka.Starfsmönnum er líka raðað í þrep eftir aldri. Eldri 

starfsmenn eru í hærri þrepum en þeir yngri og þar af leiðandi með hærri laun. 

Það er misjafnt eftir kjarasamningum hversu mörg þrepin eru og við hvaða 

aldur er miðað. T.d. eru fimm þrep í kjarasamningum hjá Kili og Einingu-Iðju 

en aðeins þrjú hjá félögum innan BHM. 

 

Að borga starfsmönnum góð laun hefur oftast góð áhrif á framleiðni 

starfsmanna. Hærri laun leiða til þess að fyrirtækið getur valið úr stærri hóp af 

fólki til þess að ráða sem svo leiðir til þess að fyrirtækið getur fengið 

hæfileikaríkari og reynslumeiri starfsmenn. Ef kaupið er hærra heldur en hjá 

samkeppnisaðilunum eru minni líkur á því að starfsmenn hætti hjá fyrirtækinu 

sem veldur því að fyrirtækið er líklegra til þess að bjóða starfsmanninum upp á 

þjálfun og námskeið sem síðan ætti að gera hann að betri starfsmanni. Þriðja 

ástæðan fyrir því að há laun hafa góð áhrif á framleiðni er að með háum 
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launum finnst starfsmanni hann njóta sammælis og sanngirni frá vinnuveitanda. 

Starfsmaður sem finnst hann fá réttláta meðferð frá vinnuveitanda eru líklegri 

til þessa leggja meira á sig heldur en þeir sem finnast þér fá óréttláta meðferð 

(Ehrenberg, Smith, 2006, bls. 369-370). 

 

Það eru sex þættir sem hafa áhrif á starfsmanninn þegar kemur að því að semja 

um laun: 

• Kaupmáttur – mikilvægast fyrir launþegann er hversu mikið hann getur 

keypt fyrir launin sín og hversu háum lífsgæðum hann getur náð fyrir 

þau. 

• Njóta sammælis (sanngirnis) – að starfsmanni finnist hann fá sanngjörn 

laun fyrir það starf sem hann er að vinna. Ef honum finnst þetta ekki 

sanngjörn laun getur það leitt til þess að starfsmaðurinn leiti að öðru 

starfi, mæti seint til vinnu og sé mikið fjarverandi. 

• Réttlát – að starfsmaðurinn fái sinn hlut þegar fyrirtækinu gengur vel. 

Launin hækki þegar fyrirtækið skilar miklum hagnaði. 

• Viðmið – hversu há launin eru miðað við aðra starfsmenn fyrirtækisins 

eða samkeppnisaðilana. Svipuð ástæða og að njóta sammælis. 

• Viðurkenning – að kaup starfsmannsins endurspegli að vinnuveitandinn 

viðurkennir og metur framlag hans. 

• Uppbygging launana – hvernig launin skiptast eftir grunlaunum, 

yfirvinnu, fríðindum o.s.frv. 

Á hinn vegin eru líka sex ástæður sem vinnuveitandinn fer eftir þegar hann 

metur hversu há laun hann á að greiða: 

• Virðing – jákvætt orðspor sem fer af fyrirtækinu vegna þess að það 

borgar há laun eða neikvætt orðspor þegar greidd eru of lág laun. 

• Samkeppni – að borga nógu há laun til þess að vera samkeppnishæft við 

aðra atvinnuveitendur til þess að fá nógu hæft starfsfólk til vinnu. 

• Stjórnun – hvernig launapakkinn er settur saman til þess að 

vinnuveitandinn geti stjórnað launakostnaðinum betur. Lækkað 

launakostnaðinn þegar illa gengur hjá fyrirtækinu.  

• Hvatning og frammistaða starfsmanna – t.d. með árangurstengdum 

launum. 
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• Kostnaður – eins og starfsmaður hefur áhyggjur af því hversu mikið 

hann getur keypt fyrir launin er mikilvægt fyrir fyrirtæki hversu hár 

launakostnaðurinn er. 

• Skipulagsbreytingar – þegar breytingar eru á skipulagi hjá fyrirtækjum 

er hægt að nota launin til þess að hjálpa að ýta þessum breytingum í 

gegn. 

(Torrington, Hall og Taylor bls.596-601) 

Þessir þættir eru þá mikilvægastir þegar kemur að því að semja um kaup og 

kjör á milli vinnuveitenda og launþega. 

1.2 Yfirvinna 

Þegar starfsmaður er búinn að vinna fleiri vinnustundir en vanalega fær hann 

oftast borgaða yfirvinnu. Yfirvinna er greidd á mun hærra kaupi en dagvinnan. 

Vegna þess hversu miklu hærri yfirvinnulaunin eru, getur það haft mjög mikil 

áhrif á heildarlaunin hversu mikil yfirvinna er unnin. Starfsmenn eiga rétt á því 

að neita að vinna yfirvinnu og þurfa fyrirtæki ekki að leyfa starfsmönnum að 

vinna yfirvinnu (Torrington, Hall og Taylor, 2005, bls. 607). Í sumum tilvikum 

er ekki greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu heldur er hún innifalin í 

mánaðarlaununum. Í launakönnun VR frá 2005 kom fram að af félagsmönnum 

VR voru rúm 30% þeirra sem fengu ekki greitt sérstaklega fyrir yfirvinnu. Var 

algengast að stjórnendur eða sérfræðingar fengu ekki greidda yfirvinnu eða um 

helmingur þeirra. Algengara var að karlar ynnu yfirvinnu án þess að fá greitt 

fyrir hana sérstaklega (Vr.is, 2003). Það eru nokkrar ástæður fyrir því að greiða 

ekki sérstaklega fyrir yfirvinnu. Það er jákvætt fyrir vinnuveitandann að hafa 

þann sveigjanleika að geta látið starfsmenn vinna lengur á álagstímum til þess 

að takast á við sveiflur í starfseminni á þess að kostnaðurinn  aukist. Hins vegar 

getur þetta líka veitt starfsmanninum öryggi með því að hann er alltaf öruggur 

um hversu mikil laun hann fær í hverjum mánuði (Gunnar Aronsson, 1999). 

 

Skv. lögum er sagt að dagvinnutímar skuli ekki vera fleiri en fjörutíu í hverri 

viku. Allir tímar umfram það eru þá greiddir sem yfirvinna (Alþingi, 2008a). 

Yfirvinna er greidd þegar starfsmaður er búinn að vinna yfir fjörutíu 

dagvinnustundir á viku eða er búinn að vinna fleiri vinnustundir en sem nemur 

starfshlutfalli hans. Algengt er að yfirvinnukaup sé 1,0385% af 
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mánaðarlaunum starfsmanns miðað við 100% starf. Það þýðir að yfirvinnukaup 

er rúmlega áttatíu prósentum hærra en dagvinnukaup (Starfsgreinasamband 

Íslands, 2005,  bls. 7). 

1.3 Tímakaup 

Tímakaup er þegar starfsmanni er greitt fyrir hvern unninn tíma í staðinn fyrir 

að honum séu greidd föst mánaðarlaun. Tímavinnukaup er hugsað fyrir 

starfsmenn sem vinna óreglubundið og misjafnlega marga tíma á mánuði. 

Venjulega eru þetta starfsmenn sem vinna lítið eða vinna til skamms tíma, t.d.  

námsmenn sem vinna með skóla oft á tímavinnukaupið (Starfsgreinasamband 

Íslands, 2005,  bls. 6). 

 

1.4 Vaktaálag 

Vaktaálag eru greiðslur sem greiddar eru vaktavinnufólki þegar það er á vakt 

utan venjulegs dagvinnutíma. Þá er starfsmönnum greitt aukalega hlutfall af 

tímakaupi sem uppbót fyrir að þurfa að vinna utan venjulegs dagvinnutíma.  

Vaktaálág skiptast í þrennt 33% álag, 55% álag og 90% álag. 33% álag greiðist 

milli kl. 17-24 mánudaga til fimmtudaga, 55% álag greiðist fyrir nætur- og 

helgarvinnu og 90% álag greiðist þegar unnið er á stórhátíðardögum 

(Starfsgreinasamband Íslands, 2005,  bls. 7). 

 

1.5 Aðrar greiðslur 

Launþegar fá líka ýmsar aðrar greiðslur frá atvinnurekanda. Persónuuppbót er 

greidd einu sinni á ári auk þess er greidd orlofsuppbót til starfsmanna í maí á 

hverju ári. Starfsmönnum eru greiddir dagpeningar vegna ferðalaga innanlands 

og erlendis. Þeim er ætlað að standa straum af kostnaði vegna fæðis og 

gistingar auk annarra persónulegra útgjalda sem koma til vegna ferðalaga 

starfsmanna (Starfsgreinasamband Íslands, 2005, bls.23 ). 

 

Í kjarasamningum á milli launanefndar sveitarfélaganna og félaga innan BHM 

er gefið leyfi fyrir því að borga svokallaðar tv-einingar. Tv-einingar eru 
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tímabundin viðbótarlaun sem eru greidd óháð öðrum launum, annarsvegar 

vegna sérstakra verkefna eða hæfni starfsmanns og hinsvegar vegna markaðs- 

eða samkeppnisaðstæðna. Hver tv-eining jafngildir 10.000 kr. og það er metið 

eftir aðstæðum hverju sinni hversu margar einingar starfsmaður á að fá. Hver 

starfsmaður getur þó aldrei fengið fleiri en tíu tv-einingar (Huggarður, 2006, 

bls.53). Til viðbótar við þetta njóta starfsmenn oft allskonar hlunninda sem eru 

ekki bein laun. Það sem fellur undir fríðindi eru t.d. afnot af bíl eða afnot af 

gsm-síma (Torrington, Hall og Taylor bls.606). 

1.6 Orlof 

Orlof er að lágmarki 24 dagar á ári eða tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð. 

Hjá sveitarfélögum eru þrír mismunandi orlofsflokkar: 24 dagar fyrir fólk 

yngra en þrítugt, 27 dagar fyrir fólk á milli þrítugs og þrjátíu og átta ára og 

síðan 30 dagar fyrir starfsmenn eldri en þrjátíu og átta ára. Þá á fólk rétt á 

mánaðarlaunum fyrir þá daga sem það er í fríi. Orlof bætist svo ofan á flestar 

aukagreiðslur sem starfsfólk fær, svo sem vaktaálag og yfirvinnu. Orlof af 

aukavinnunni er þá lagt í banka og fær launþeginn það greitt út í maí ár hvert. 

Orlof getur verið 10,17% , 11,59% eða 13,04%, allt eftir því hversu gamall 

launþeginn er. Ef starfsmaðurinn er undir þrítugu fær hann 10,17%, ef hann er 

á milli þrítugs og þrjátíu og átta ára 11,59% og ef hann er eldri en þrjátíu og 

átta ára fær hann 13,04% (Starfsgreinasamband Íslands, 2005, bls.21). 

1.7 Kjarasamningar 

Í kjarasamningum er samið um flest það sem viðkemur launþegum. 

Kjarasamningar eru gerðir á milli stéttarfélaga, sem semja fyrir hönd 

launþeganna, og fulltrúa atvinnurekenda t.d. Samtaka atvinnulífsins og 

Launanefndar sveitarfélaga. Stærstu atriðin sem samið er um í kjarasamningum 

snúa að launum starfsmanna. Önnur atriði sem samið er um eru m.a. vinnutími, 

orlofsréttur, uppsagnarfrestur, veikindaréttur, aðbúnaður og fræðslumál. Í 

kjarasamningum er samið um ákveðin lágmarksréttindi. Launþegar geta samið 

sjálfir beint við atvinnurekanda um betri kjör en kjarasamningar segja til um, 

en aldrei verri kjör (Asi.is, 2008b).   
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Hlutverk stéttarfélaga er að semja um kaup og kjör félagsmanna sinna auk þess 

að sækja og verja rétt félagsmanna þegar brotið hefur verið á þeim. Stéttarfélög 

berjast líka fyrir ýmiskonar félagslegum réttindum fyrir félagsmenn sína og eru 

með orlofssjóði og sjúkrasjóði sem félagsmenn þeirra geta sótt í. Stærstu 

stéttarfélögin eru ASÍ (sem eru stærstu samtökin á almennum vinnumarkaði), 

Starfsgreinasambandið og BSRB, en þar er stærstur hluti þess launafólks hjá 

ríki og sveitarfélögum sem ekki hefur háskólamenntun.Um sveitarfélög er 

fjallað í lögum um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80 frá 1938 (Asi.is, 2008a). 

 

1.8 Launanefnd sveitarfélaga 

Launanefnd sveitarfélaga var stofnuð árið 1982. Áður en Launanefndin var 

stofnuð samdi hvert sveitarfélag út af fyrir sig við hvert og eitt stéttarfélag. 

Samkvæmt heimasíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga er hlutverk 

launanefndarinnar fjórþætt: 

• Að gæta hagsmuna sveitarfélaganna gagnvart samtökum þeirra 

launþega, sem þau ráða til starfa, sérstaklega hvað varðar kaup og kjör. 

• Að koma fram sem samningsaðili fyrir hönd sveitarfélaga, fyrirtækja, 

stofnana og hagsmunasamtaka eftir því sem þessir aðilar gefa nefndinni 

umboð til eða leiðir af lögum. 

• Að vinna að því að samræma afstöðu sveitarfélaganna til kjarasamninga 

og að móta stefnu í kjaramálum. 

• Að vinna að því að leysa með samningum ágreiningsmál á milli 

sveitarfélaganna og viðsemjenda þeirra. 

(Samband sveitarfélaga, e.d.) 

Núna semur Launanefndin fyrir öll sveitarfélögin sem eru aðilar að Sambandi   

íslenskra sveitarfélaga. 

1.9 Ráðningarsamningur 

Í kjarasamningum er gert ráð fyrir að gerður sé ráðningarsamningur við 

starfsmann þegar hann hefur störf. Í ráðningarsamningnum koma fram allar 

helstu upplýsingar sem viðkoma kaupi og kjörum launþegans. Meðal þess sem 

þar kemur fram er í hvaða stéttarfélagi og lífeyrissjóði viðkomandi er, 
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starfsheiti, yfir hvaða tímabil ráðning stendur, starfshlutfall og laun 

starfsmanns. Ef ágreiningur kemur upp á milli atvinnurekanda og launþegans 

um kjör hans, er farið eftir því sem stendur í ráðningarsamningi. Um 

ráðningarsamninga er fjallað í lögum nr.55 frá 1980. Þar kemur meðal annars 

fram að ekki megi semja um lakari kjör en þau sem koma fram í 

kjarasamningum. Ef fram koma lakari kjör í ráðningarsamningi en í 

kjarasamningi er sá hluti ráðningarsamningsins ógildur (Alþingi, 2008b) , 

(Asi.is, 2008c). 

 



Háskólinn á Akureyri                                                                            Heimir Örn Jóhannesson 

10 

2 Yfirvinna 

2.1 Reglur um yfirvinnu 

Flestar þjóðir hafa einhver lög um yfirvinnu. 

Lög og reglur sem settar eru um yfirvinnu fjalla oftast um eitt eða fleira af 

eftirtöldu: 

1. Hversu marga vinnutíma á dag eða á viku starfsmenn vinna áður en 

byrjað er að borga yfirvinnukaup. 

2. Lágmarks yfirvinnukaup miðað við hlutfall af dagvinnukaupi. 

3. Hversu marga yfirvinnutíma launþegar mega vinna að hámarki á 

hverjum degi eða hverri viku. 

4. Hversu marga heildartíma starfsmaður má vinna að hámarki á viku. 

(Hart, 2004, bls. 29) 

Með fyrstu lögunum sem voru sett um yfirvinnu var Fair Labour Standards 

Act(FLSA) lögin sem voru sett í Bandaríkjunum árið 1938. Í lögunum kom 

fram að fyrirtæki þurftu að borga yfirvinnukaup fyrir þær vinnustundir sem 

starfsmaðurinn vann umfram fjörutíu klukkustundir á viku. Yfirvinnukaupið 

varð að vera a.m.k. einum og hálfum sinnum meira en dagvinnukaupið. 

Markmið laganna var að letja fyrirtæki til þess að láta starfsmenn vinna langar 

vinnuvikur og fá þau í staðinn til þess að ráða fleira fólk í vinnu, en lögin voru 

sett þegar enn var mikið atvinnuleysi eftir kreppuna miklu (Trejo, 2003). Árið 

1998 setti Evrópusambandið lög um að leyfilegur fjöldi vinnustunda á hverjum 

sjö dögum megi ekki vera yfir fjörutíu og átta. Þó geta starfsmaður og 

atvinnurekandi gert með sér samkomulag um að starfsmaður vinni fleiri stundir 

en það. Eina landið í Evrópusambandinu sem þetta á ekki við um er Bretland 

en þar eru settar litlar sem engar reglur um fjölda yfirvinnutíma eða hversu hátt  

yfirvinnukaupið á að vera. Lönd í Evrópusambandinu geta líka sett strangari 

reglur eins og t.d. Frakkland þar sem sett voru lög um að vinnuvikan ætti að 

vera þrjátíu og fimm tímar. Flest lönd eru líka með reglur um hversu hátt 

yfirvinnukaup á að vera að lágmarki. T.d. á það vera minnst 25% hærra í 

Þýskalandi, Ítalíu og Írlandi, 40% hærra í Noregi og í Danmörku á það að vera 
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50% hærra fyrsta klukkutímann en svo tvisvar sinnum hærra en 

dagvinnukaupið eftir það (Hart, 2004, bls. 31). 

 

Á Íslandi er vinnuvikan fjörutíu klukkustundir og er algengast að 

yfirvinnukaupið sé 1,0385% af mánaðarlaunum miðað við fullt starf. Það 

jafngildir því að yfirvinnukaupið sé 80% hærra en dagvinnukaupið. 

Undantekning á þessu er t.d. að félagar í Verslunarfélagi Reykjavíkur (VR) fá 

yfirvinnukaup sem er rúmlega 40% hærra en dagvinnukaup þegar þeir eru að 

vinna utan dagvinnutíma, en þegar þeir eru búnir að vinna meira en 173 tíma á 

mánuði fara þeir á sama yfirvinnutaxta og almennt gerist (Vr.is, 2008). 

2.2 Ástæður yfirvinnu 

Mörg fyrirtæki nota yfirvinnu til þess að takast á við óvænta atburði hjá 

fyrirtækinu. Þetta á við t.d. þegar álagstímar eru hjá fyrirtækinu eða mikið er 

um fjarvistir hjá starfsfólki. Yfirvinna getur verið góð lausn þar sem hún bindur 

fyrirtækið ekki til lengri tíma og þegar álagstíminn er búinn er auðvelt að 

minnka eða hætta yfirvinnunni. Yfirvinna er oft hentugri leið en að ráða nýtt 

starfsfólk þar sem bæði getur verið kostnaðarsamt og tímafrekt að þjálfa það, 

auk þess sem ekki er alltaf vitað fyrirfram hversu lengi álagstímabilin standa 

yfir (Hart, 2004 bls. 151-153). 

 

Starfsmenn hafa mismunandi ástæður fyrir því að vinna yfirvinnu. Í breskri 

könnun (Workplace Employee Relations Survey,WERS) frá árinu 1998 þar 

sem 26.000 launþegar voru spurðir að því hver væri ástæðan fyrir því að þeir 

ynnu yfirvinnu, var algengasta ástæðan sú að þeir þyrftu að vinna yfirvinnu til 

að klára allt sem þeir ættu að gera. 24,5% launþeganna héldu þessu fram en 

næst algengasta ástæðan með 23,7% var að vinnustaðurinn krefðist þess að 

starfsmenn ynnu yfirvinnu. Þriðji stærsti hluti launþeganna, eða 20% þeirra, 

gáfu síðan þá ástæðu að þeir þyrftu á peningunum sem þeir fengju fyrir 

yfirvinnuna að halda. Aðrar ástæður sem voru gefnar voru m.a. að þeir vildu 

ekki bregðast samstarfsfólki sínu og að það naut þess að vera í vinnunni (Hart, 

2004, bls.90-91). 
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Það eru ekki allir sammála um hvort yfirvinna auki fjarvistir starfsmanna eða 

ekki. Hægt er að halda því fram að með yfirvinnu aukist vinnuframlag 

starfsmannsins vegna þess að yfirvinnukaup sé hærra. Hins vegar er líka hægt 

að segja að aukin yfirvinna auki fjarvistir þar sem mikil yfirvinna minnki 

sveigjanleika í vinnutíma sem aftur á móti leiðir til þess að starfsmenn þurfa að 

meira fjarverandi. Einnig gæti hærri laun sem starfsmenn fá vegna yfirvinnu 

orðið til þess að þeir hafi efni á að vera meira fjarverandi heldur en ef þeir ynnu 

minni eða enga yfirvinnu (Brown, 1999).  

2.3 Áhrif yfirvinnu 

Mikil yfirvinna hefur oft neikvæð áhrif á starfsmenn fyrirtækja. Hún hefur oft í 

för með sér aukna þreytu hjá starfsmönnum og minni áhugahvöt sem leiðir svo 

aftur af sér  minna vinnuframlag hjá starfsmanninum. Nokkrar af ástæðunum 

fyrir því að mikil yfirvinna er neikvæð fyrir fyrirtæki og starfsmann eru 

(Eckhardt, 2002) 

• Hægist á viðbragðstíma starfsmanna 

• Þreyta veldur því að hæfileiki fólks til þess að leysa vandamál minnkar 

• Veldur því að starfsmenn stytta sér frekar leið þegar þeir eru að vinna 

einhver verkefni 

• Líklegra að starfsmenn geri mistök vegna þreytu 

Rannsóknum ber ekki saman um hversu mikil áhrif yfirvinna hefur á 

framleiðni starfsmanna. Rannsókn eftir Kossoris og Kohler sýndi að framleiðni 

starfsmanns í yfirvinnu var rúmlega tveir þriðju af framleiðni hans í dagvinnu. 

Hins vegar í erfiðisvinnu var vinnuframlagið í yfirvinnu aðeins helmingur af 

því sem það var í dagvinnu. Síðan hafa aðrar rannsóknir sýnt minna tap á 

framleiðni (Anderson, Buchholz, 2001). 

 

2.4 Lengd vinnuvikunnar 

Íslendingar vinna að jafnaði mjög langan vinnudag. Miðað við tölur úr 

könnunum frá Rannsóknarstöð þjóðmála við Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands og alþjóðlegri könnun frá International Soscial Survey Project 

(www.issp.org) er vinnutími Íslendinga með því lengsta sem þekkist. Eins og 
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sést á mynd. 1 vinna Íslendingar rétt rúmlega 45 vinnutíma á viku sem er 

svipað mikið og lengd vinnuvikunnar er í Póllandi,  Mexíkó og í austur hluta 

Þýskalands. Íslendingar vinna rétt um þrem tímum meira en Bandaríkjamenn 

og Japanir en þessar þjóðir eru þekktar fyrir að vinna þó nokkuð mikið. 

 

Ef við berum þetta saman við hin Norðurlöndin sést að launþegar þar vinna 

mun styttri vinnuviku en þau vinna öll undir fjörtíu tímum á viku (Stefán 

Ólafsson, 2006).  
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Mynd 1 - Lengd vinnuvikunnar í nokkrum löndum 

(Heimild: Stefán Ólafsson 2006) 

Eins og mynd 1 sýnir vinna karlar á Íslandi að meðaltali mun lengri vinnuviku 

heldur en konur eins og eins og í flestum öðrum löndum. Miðað við tölur af 

heimasíðu Hagstofu Íslands vinna karlar á Íslandi að meðaltali 47 klukkutíma á 

viku. Unnu þeir 51 á viku 1991 og hafa vinnustundirnar farið smá saman 

fækkandi síðan þá. 

 

Aftur á móti hefur vinnutími kvenna aukist smávegis á sama tímabili. Árið 

1991 unnu konur 34 á viku en árið 2007 var vinnutími þeirra kominn í 36. 

Heildarvinnutími hefur á þessum tíma minnkað lítilega, úr 44 tímum á viku í 

42 tíma (Hagstofa.is, 2008).  
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Mynd 2. Lengd vinnuvikunnar á íslandi 1991-2007  

(Heimild: Hagstofa.is, 2008) 

 

Ef skoðaður er fjöldi vinnustunda eftir aldri, sbr. mynd 2,  sést að fólk á 

aldrinum 16-24 ára vinnur fæstar stundir samkvæmt hagstofunni eða 36 tíma á 

viku. Hefur vinnutíminn styst hjá þeim úr 40 1991 í 36 2007. Flestar 

vinnustundir vinnur fólk á aldrinum 25-54 ára eða 44 á viku. Hefur þeim 

fækkað lítillega frá 1991 eða úr 46 í 44. Fólk á aldrinum 55-74 ára vinnur svo 

42 stundir á viku. Það hefur nánast staðið í stað frá 1991. Ástæðurnar fyrir því 

að 25-54 vinna mest eru líklegast þær að í aldursflokkinum 16-24 er stór hluti 

ennþá í námi og vinnur þar af leiðandi minna en í aldurflokkinum 55-74 er það 

búið að minnka við sig vinnu eða er hætt að vinna. 
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Vinnustundir eftir aldri
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Mynd 3. Lengd vinnuvikunnar eftir aldri á íslandi 1991-2007  

(Heimild:Hagstofa.is , 2008) 

 

Einnig sést samkvæmt tölum Hagstofunnar að vinnutími á landsbyggðinni er 

heldur lengri en á höfuðborgarsvæðinu eða fjörtíu og fjórir tímar á 

landsbyggðinni á móti fjörutíu og einum á höfuðborgarsvæðinu (Hagstofa.is, 

2008). 
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3 Akureyrarbær 

Hlutverk Akureyrarbæjar er eins og annarra sveitarfélaga að veita 

samfélagsþjónustu fyrir íbúa sveitarfélagsins. Þessi þjónusta felst meðal annars 

í rekstri grunnskóla og leikskóla, skipulagsmálum og ýmis konar 

félagsþjónustu. 

 

Íbúar Akureyrar eru um sautján þúsund (Akureyri.is, 2008a). Akureyrarbær er 

stærsti vinnuveitandi á Akureyri, árið 2006 unnu 3.100 manns hjá Akureyrarbæ 

um lengri eða skemmri tíma í um það bil 1.400 ársverkum. Greiddi 

Akureyrarbær um 4,7 milljarða laun árið 2006 (Akureyrarbær, 2007, bls. 6). 

3.1 Stjórnskipulag 

Bæjarstjórn Akureyrar er skipuð ellefu kjörnum fulltrúum sem hafa verið 

kosnir í sveitarstjórnarkosningum. Bæjarstjórn fer með stjórnun 

Akureyrarbæjar og ræður bæjarstjóra auk þess að bæjarstjórn kýs bæjarráð, 

fastanefndir og forseta og varaforseta bæjarstjórnar. Stjórnskipulagi 

Akureyrarbæjar var breytt árið 2006. Markmiðið með breytingunum var: 

• Að færa ábyrgð og ákvarðanir sem næst þeim sem eiga að njóta 

þjónustu sveitarfélagsins. Í þessu felst að auka skilvirkni 

stjórnsýslunnar og flýta afgreiðslu mála þannig að embættismenn og 

nefndir hafi umboð til að afgreiða einföld erindi án þess að ákvarðanir 

þeirra þurfi staðfestingu frá bæjarstjórn. 

• Skýrari ábyrgðarmörk milli kjörinna fulltrúa og embættismanna 

bæjarins. Hlutverk kjörinna fulltrúa er að móta stefnu fyrir bæjarfélagið 

um það hvaða þjónustu það á að veita íbúunum og hvernig hún skuli 

veitt og jafnframt eiga þeir að líta eftir framkvæmd stefnunnar. 

Embættismenn eiga að bera ábyrgð á framkvæmd stefnunnar en hafa 

frelsi til að ákveða með hvaða aðferðum það er gert að því tilskildu að 

fyllstu hagkvæmni sé gætt (Akureyrarbær, 2007, bls. 16). 

 

Eins og mynd 4 sýnir er stjórnskipulaginu hjá Akureyrarbæ skipt niður í deildir 

og heyrir yfirmaður hverjar deildar beint undir bæjarstjóra. Heyra svo aðrar 
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stofnanir Akureyrarbæjar undir þessar deildir t.d. Amtbókasafnið sem er undir 

Akureyrarstofu og svo eru allir grunnskólar og leikskólar undir skóladeild. 

 
Mynd 4. Stjórnskipulag Akureyrarbæjar 

(Heimild: Akureyri.is, (2007b) 

Deildir Akureyrarbæjar eru: 

 

• Akureyrarstofa  - sér um menningar, kynningar og markaðsmál 

hjá Akureyrarbæ. Bókasöfn, önnur söfn og Listamiðstöð fellur 

líka undir Akureyrarstofu 

• Búsetudeild – er hluti af félagsþjónustu Akureyrarbæjar. Undir 

hana fellur m.a. heimaþjónusta, félagsleg liðveisla, dagþjónusta 

aldraðra og sambýli. 

• Bæjarlögmaður – gefur lögfræðilegt álit á stjórnsýslumálum hjá 

Akureyrarbæ og sér um málarekstur Akureyrarbæjar fyrir 

dómstólum 

• Fasteignir Akureyrarbæjar – hefur umsjón með fasteignum 

Akureyrarbæjar s.s. leiga eigna, kaup og sala og viðhald. 

• Fjármálaþjónusta – sér um bókhald hjá bænum, húsaleigubætur 

auk innheimtu og greiðslu reikninga. 
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• Fjölskyldudeild - sér um félagslega ráðgjöf og málefni fatlaðra 

t.d. Bjarg-Iðjulund. 

• Framkvæmdadeild – sér m.a. um gerð og viðhald gatna hjá 

bænum, fráveitur, sorphirðu og eftirlit og viðhald með görðum 

og opnum svæðum hjá Akureyrarbæ. 

• Hagþjónusta – sér um gerð starfsáætlana og 

fjárhagsáætlanagerð hjá bænum, auk reksturs tölvukerfa og 

innkaupastjórn. 

• Heilsugæslustöð – veitir m.a. læknisþjónustu, heilsugæslu í 

skólum og heimahjúkrun.  

• Íþróttadeild – sér um rekstur íþróttamannvirkja og Hlíðarfjalls. 

• Samfélags og mannréttindadeild – jafnréttismál, 

Menntasmiðjan, forvarnarmál og tómstundarmál s.s. 

félagsmiðstöðvarnar. 

• Skipulagsdeild – sér m.a. um umhverfisskipulag, umferðarmál 

og aðalskipulag bæjarfélagsins. 

• Skóladeild – undir hana heyra allir grunnskólar og leikskólar 

Akureyrarbæjar auk Tónlistarskólans. 

• Skrifstofa ráðhúss – undir hana fellur þjónustuandyrið í 

ráðhúsinu, rekstur ráðhúss og skjalastjórnun auk þess að 

þjónusta bæjarstjórn og bæjarráð. 

• Starfsmannaþjónusta – sér um launaútreikninga og fræðslumál 

starfsmanna. 

• Öldrunaheimili – Dvalarheimilið Hlíð og allar deildir sem falla 

undir það.   

(Akureyri.is, 2007b) 

 

 

3.2 Launaendurskoðun 2004 

Árið 2004 var sett á laggirnar hjá Akureyrarbæ yfirvinnunefnd sem átti að 

skoða yfirvinnuna hjá Akureyrarbæ. Markmiðið var að kanna umfang óunnar 

eftirvinnu hjá Akureyrarbæ, gera úttekt á sérkjörum í formi fastra 
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akstursgreiðslna og vinnuafsláttar og að leyfa ekki gerð nýrra 

ráðningarsamninga þar sem starfsmanni yrðu greiddar fastar greiðslur fyrir 

akstur og yfirvinnu (Halla Margrét Tryggvadóttir, 2006). 

 

Nefndin komst að því að rúmlega 180 starfsmenn fengu greidda fasta yfirvinnu 

og rúmlega helmingur vann ekki alla sínu föstu yfirvinnu. Einnig fengu 20 

starfsmenn greidda alla yfirvinnu auk þess að fá fasta yfirvinnu. Mikill munur 

var á hvernig fastri yfirvinnu eftir kynjum, 18,75% karlkyns starfsmanna 

Akureyrarbæjar voru með fasta yfirvinnu en aðeins 5,5% kvenna. Mjög 

misjafnt var hvernig yfirvinnu stjórnenda var háttað, sumir fengu enga fasta 

yfirvinnu meðan aðrir stjórnendur fengu yfir 70 yfirvinnutíma greidda (Katrín 

Björg Ríkarðsdóttir, 2007). 

 

 Meðal tillagna sem nefndin setti fram árið 2005 voru þessar: 

• Enginn starfsmaður fái greidda fasta yfirvinnu  og óheimilt verði að 

greiða fyrir óunna yfirvinnu. 

• Dregið verði úr yfirvinnu og sett verði þak á hversu marga 

yfirvinnutíma má vinna á ári, m.a. með vísan til fjölskyldustefnu. 

Hámarkið verði fimm hundruð tímar og sex hundruð í 

undantekningartilvikum. 

• Stjórnendur hafi eftirlit með og setji hámark á eftirvinnu starfsmanna 

sinna. 

• Ekki verði greiddur fastur fjöldi km. í akstur á mánuði heldur aðeins 

greitt eftir akstursbók 

(Katrín Björg Ríkarðsdóttir, 2007) 

Síðan var farið í það í apríl 2005 að segja upp sérkjörum hjá starfsmönnum 

sveitarfélagsins sem voru með fasta yfirvinnu. Voru þetta rúmlega 180 

starfsmenn. Af þeim voru 20 með yfir 1.000 yfirvinnutíma á ári og 28 í viðbót 

með á milli 600 og 1.000 tíma. Tuttugu starfsmenn af þessum 180 fengu alla 

yfirvinnu borgaða auk þess að fá greidda fasta yfirvinnu (Katrín Björg 

Ríkarðsdóttir). 

Markmiðið með breytingunum var að auka gegnsæi og jafnrétti á milli 

starfsstétta og kynja hjá Akureyrarbæ. Með þessum aðgerðum telur 
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Akureyrarbær að betur sé greitt fyrir raunverulegt vinnuframlag og ábyrgð 

(Halla Margrét Tryggvadóttir, 2006). 

 

Í kjölfar launaendurskoðunarinnar hefur Akureyrarbær í auknum mæli borgað 

stjórnendaálag hjá stjórnendum í staðinn fyrir yfirvinnu og aðrar aukagreiðslur. 

Stjórnendaálagið er á milli 30-60% af föstum mánaðarlaunum og kemur þá 

ofan á mánaðarlaunin. Á móti fá þeir engar aukagreiðslur fyrir tíma unna utan 

venjulegs vinnutíma.  

Stjórnendaálagið hjá Akureyrabæ skiptist þannig: 

• 30% grunnálag 

• 10% álag vegna stöðugilda umfram fimm undirmenn 

• 10% vegna sólarhringsþjónustu 

• 10% starfsemi um kvöld og helgar 

(Katrín Björg Ríkarðsdóttir, 2007) 

Álagið sem stjórnendur fá fer svo eftir því hversu mörg af þessum skilyrðum 

þeir uppfylla. 
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4 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður tekin fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Aðalmarkmið 

rannsóknarinnar var að athuga hvort yfirvinnuátakið sem Akureyrarbær fór í 

árin 2004 og 2005  hafi skilað sér í minni yfirvinnu hjá starfsmönnum 

Akureyrarbæjar. Rannsóknin var unnin í samvinnu við starfsmannaþjónustu 

Akureyrarbæjar sem einnig útvegaði gögnin sem notuð voru í rannsókninni. 

Starfsmannastjóri fær síðan niðurstöðurnar úr rannsókninni til þess að vinna 

betur úr. Meðal þess sem var skoðað í verkefninu var: 

• Tókst að minnka heildaryfirvinnuna hjá Akureyrarbæ? 

• Hvort það hafi fækkað starfsmönnum sem eru með yfir fimm hundruð 

yfirvinnutíma á ári? 

• Hvort að sé munur á yfirvinnu eftir kyni? Hvort að sá munur sé að 

breytast eitthvað? 

• Hvernig yfirvinnan skiptist eftir deildum og kostnaðarstöðvum. 

Rannsóknin er megindleg þar sem aðeins er beitt tölulegum aðferðum.  Unnið 

var með gögnin í excel og úr þeim skjölum voru dregnar út þær upplýsingar 

sem þurfti að nota. 

4.1 Gögnin 

Þau gögn sem voru notuð komu úr launakerfum Akureyrarbæjar. Teknir voru 

listar yfir launþega hjá Akureyrarbæ þar sem meðal annars kom fram 

starfshlutfall, fjöldi yfirvinnutíma, stjórnendaálag, starfsheiti og á hvaða 

kostnaðarstöð starfsmaðurinn vann. Náðu gögnin yfir alla launþega sem höfðu 

unnið hjá Akureyrarbæ á einhverjum tímapunkti á árunum 2004-2007. Fyrir 

árið 2007 voru þetta rúmlega 3.700 launþegar sem voru skoðaðir og var um 

það bil 70% launþeganna konur en rúmlega 30% karlar. Um 40% af 

launþegunum voru í meira en 50% starfi árið 2007, 25% í 1-49% starfi og 35% 

starfsmanna voru einungis í tímavinnu. Fjölmennustu deildirnar voru 

skóladeild með rúmlega 1000 launþega, búsetudeild með rúmlega 600 og 

Öldrunarheimilið með 500. Af þessum 3.700 launþegum voru 500 unglingar 

sem voru í unglingavinnunni hjá Akureyrarbæ. 
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Þessir listar voru teknir úr gamla launakerfi Akureyrarbæjar AS400 fyrir árin 

2004 og 2005 og fyrir janúar og febrúar 2006. Í mars 2006 tók bærinn svo upp 

nýtt launakerfi, SAP, og úr því voru launþegarnir skoðaðir frá mars 2006 til 

loka árs 2007.  

 

Þar sem upplýsingarnar komu úr tveimur mismunandi kerfum var ekki alltaf 

samræmi á milli listanna úr kerfunum. Til dæmis kemur ekki fram kyn 

starfsmanns í AS400 kerfinu og upplýsingarnar þar koma fram fyrir hvern 

mánuð fyrir sig en á ársgrundvelli í SAP kerfinu. Þegar skipt var um kerfi var 

nöfnum eða númerum á nokkrum kostnaðarstöðum breytt, sem gerði það að 

verkum að skoða þurfti  þessar kostnaðarstöðvar betur. Einnig var erfiðara að 

fá heildarupplýsingar fyrir árið 2006 þar sem skipt var um launakerfi í mars 

2006, þannig að það þurfti að leggja saman upplýsingarnar úr báðum kerfunum 

til þess að fá upplýsingar fyrir allt árið. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Heildaryfirvinna 

Eins og sést á mynd 5 hefur  heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá Akureyrarbæ 

aukist á tímabilinu 2004-2007. Eftir smávegis aukningu á milli áranna 2004 og 

2005 fækkar yfirvinnutímum úr 300.000 árið 2005 í 282.000 árið 2006. Hins 

vegar fjölgar þeim aftur árið 2007 um 10% og þeir fara í 310.000 yfirvinnutíma 

á ári. Hefur þeim þá fjölgað um 15.000 stundir á þessu tímabili 
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Mynd 5. Heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá Akureyrarbæ 2004-2007 

 

Það ætti að vera eðlilegt að heildaryfirvinnan hafi aukist aðeins á tímabilinu þar 

sem starfsmönnum Akureyrarbæjar hefur líka fjölgað aðeins. Árið 2004 voru 

þrettán hundruð og sjö ársverk hjá Akureyrarbæ en árið 2007 hafði þeim 

fjölgað í fjórtán hundruð  og þrettán. Þetta jafngildir rúmlega átta prósenta 

fjölgun. 

 

Ef skoðað er hvernig meðaltalsyfirvinnan hefur breyst á þessum árum, sbr. 

mynd 6, sést að hver starfsmaður vinnur að meðaltali sex yfirvinnutímum 
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minna árið 2007 heldur en hann gerði árið 2004. Meðaltalið lækkaði mjög 

mikið árið 2006 en hefur vaxið hratt eftir það.  

Meðaltalsyfirvinna á hvert ársverk hjá Akureyarbæ
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Mynd 6. Meðaltalsyfirvinna á hvert ársverk hjá Akureyrarbæ 2004-2007 

5.2 Yfirvinna eftir kyni 

Karlmenn vinna að jafnaði mun meiri yfirvinnu hjá Akureyrarbæ en konur. 

Heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá körlum og konum er mjög svipaður en þó 

aðeins hærri hjá konunum. Þær unnu 163.000 yfirvinnutíma árið 2007 en 

karlarnir 146.000 tíma. Hinsvegar er stór meirihluti starfsmanna 

Akureyrarbæjar konur eða um 70%. 

 

Ef skoðuð er yfirvinna á hvert stöðugildi, sbr. mynd 7,  sést að 

meðaltalsyfirvinna hjá konum hefur verið á milli tólf og þrettán 

yfirvinnustundir á mánuði síðustu fjögur ár en hjá körlum hefur hún verið milli 

þrjátíu og þrjátíu og fjórar stundir. Þetta þýðir að karlar vinna að meðaltali 

meira en tvisvar sinnum meiri yfirvinnu heldur en konur. 
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Yfirvinna á stöðugildi eftir kynjum
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Mynd 7. Yfirvinna á hvert stöðugildi hjá Akureyrarbæ eftir kynjum 

5.3 Yfirvinna eftir deildum 

Ef athugað er hvernig yfirvinna skiptist eftir deildum miðað við árið 2007 sést 

að fjórar deildir skera sig úr hvað varðar heildaryfirvinnu. Þetta eru 

framkvæmdadeild, skóladeild, búsetudeild og öldrunarheimili. Þær eru 

jafnframt fjórar stærstu deildirnar innan Akureyrarbæjar en það er ekki 

samræmi á milli fjölda yfirvinnutíma og stærðar deildanna. Framkvæmdadeild 

er með langflesta yfirvinnutíma eða sjötíu og sex þúsund meðan hinar þrjár 

deildirnar eru allar með í kringum fimmtíu þúsund yfirvinnutíma. Hins vegar er 

framkvæmdadeildin með fæsta starfsmenn af þessum fjórum deildum eða með 

hundrað og tuttugu stöðugildi meðan skóladeildin er með sex hundruð og 

fjörutíu. 
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Mynd 8. Heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá Akureyrarbæ eftir deildum 2007 

 

Ef það er skoðað hvaða deild er með flesta yfirvinnutíma á ári, sbr. mynd 9, 

miðað við ársverk kemur í ljós að framkvæmdadeild og íþróttadeild eru með 

áberandi flesta yfirvinnutíma eða rúmlega sex hundruð á hvert stöðugildi. Næst 

er bæjarlögmaður með rúmlega fimm hundruð yfirvinnutíma á ári en það er nú 

varla marktækt þar sem það er aðeins einn starfsmaður í þeirri deild. Þar á eftir 

koma fasteignir Akureyrarbæjar, starfsmannaþjónusta, hagþjónusta og 

fjármálaþjónusta en það eru allt deildir sem samanstanda aðeins af einni 

kostnaðardeild. Fæstar eru svo yfirvinnustundirnar hjá skóladeild, 

Akureyrarstofu, fjölskyldudeild og Heilsugæslunni.  
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Yfirvinnutímar á hvert ársverk miðað við deild
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Mynd 9. Meðaltalsyfirvinnutímar á hvert ársverk eftir deildum 2007 

5.4 Fjöldi starfsmanna með mikla yfirvinnu 

Hjá Akureyrarbæ er það stefnan að starfsmenn bæjarins vinni ekki meira en 

fimm hundruð yfirvinnutíma á ári. Í undantekningartilvikum er heimilt að færa 

þetta hámark upp í sex hundruð yfirvinnutíma. Árið 2007 voru hundrað og þrír 

starfsmenn sem voru með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma og sjö sem fóru yfir 

eitt þúsund yfirvinnutíma. 

 

Fjöldi starfsmanna sem hefur verið með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma hefur 

verið mjög svipaður alveg frá árinu 2004 eða um hundrað launþegar. Eina 

undantekningin er árið 2006 en þá lækkar fjöldinn niður í sjötíu og þrjá en 

síðan fer í sama farið 2007. Aftur á móti hefur þeim, sem eru með yfir þúsund 

yfirvinnutíma á ári, farið fækkandi á undanförnum árum. Þeim hefur fækkað úr 

fimmtán árið 2004 í aðeins sjö árið 2007. 
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Mynd 10. Fjöldi starfsmanna með yfir 500, 600 og 1000 yfirvinnutíma 2004-2007 

 

Mikill meirihluti þeirra sem unnu yfir 500 yfirvinnutíma á þessum árum voru 

karlar eða rétt rúmlega 90%. Aðeins tvær konur unnu yfir þúsund 

yfirvinnustundir á þessu tímabili, ein 2005 og ein 2007. Á sama tímabili  unnu 

36 karlmenn yfir þúsund tíma á ári.                                    
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Mynd 11. Fjöldi starfsmanna með meira en fimm hundruð yfirvinnutíma eftir deildum 



Háskólinn á Akureyri                                                                            Heimir Örn Jóhannesson 

29 

Eins og mynd 11 sýnir eru langflestir starfsmenn sem unnu yfir fimm hundruð 

yfirvinnutíma á ári hjá framkvæmdadeild. Af 103 starfsmönnum með svo 

mikla yfirvinnu voru 60 hjá framkvæmdadeild, 14 hjá íþróttadeild, 10 hjá 

búsetudeild og 6 hjá skóladeild. Aðrar deildir voru með þrjá eða færri 

starfsmenn með svo mikla yfirvinnu og flestar með engan eða aðeins einn. Ef 

skoðuð er þróunin á yfirvinnunni hjá þessum fjórum deildum, 

framkvæmdadeild, íþróttadeild, búsetudeild og skóladeild, sést að búsetudeild 

er eina deildin þar sem þeim sem vinna yfir 500 á ári fer fækkandi. Reyndar var 

stjórnskipulagið hjá Akureyrarbæ ekki eins öll árin, þessi deildarskipting kom 

fram 2006 en þessi rannsókn var gerð með því að skoða þær kostnaðarstöðvar 

sem falla undir þessar deildir í dag. 

 

Skóladeildin fer úr þremur í sex starfsmenn á þessum þremur árum á meðan 

íþróttadeildin hækkar úr sjö starfsmönnum 2004 í fjórtán starfsmenn 2007. 

Framkvæmdadeildin er með sextíu starfsmenn með mikla yfirvinnu en voru 

fimmtíu 2004. Framkvæmdadeildin fylgir alveg sömu línu og heildaryfirvinnan 

hjá Akureyrarbæ þ.e.a.s. lækkaði mjög mikið 2006 en hækkaði aftur mjög 

mikið 2007. 

 

Yfirvinna 2004-2007 hæstu deildirnar

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007

ÁR

F
jö
ld
i s
ta
rf
sm

an
n
a

Búsetudeild

Framkvæmdadeild

Íþróttadeild

Skóladeild

 
Mynd 12. Fjöldi starfsmanna með yfir 500 yfirvinnutíma á ári hjá þeim fjórum deildum 

sem voru með mesta yfirvinnu 2007 
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5.5 Yfirvinna eftir kostnaðarstöðvum 

Áhaldahúsið (framkvæmdamiðstöðin) er sú kostnaðarstöð sem er með 

langflesta yfirvinnutíma hjá Akureyrarbæ. Áhaldahúsið er með 30.000 

yfirvinnutíma árið 2007 en með næstflesta tíma kemur slökkvistöðin með 

18.500. Með þriðju flesta tíma kemur Reynihlíð-Skógarhlíð, sem er hluti af 

dvalarheimilinu Hlíð, með 12.800. 

Tafla 1. Heildarfjöldi yfirvinnutíma og meðaltalsyfirvinna á starfsmann 

Deildarnafn Heildarfjöldi 
eftirvinnutíma 

Meðaltals eftv. á mánuði 
á starfsmann 

Áhaldahús 30.098 54,6 
Slökkvistöð 18.654 48,6 
Reynihlíð - Skógarhl 12.819 23,7 
Beykihl - Asparhlíð 9.382 25,4 
Skíðalyftur 8.926 102,1 
Skrifst og hafnavars 8.170 70,8 
Félagsl liðveisla fa 8.002 0 
Einihlíð - Grenihlíð 7.873 22,3 
Samb Þrastarlundi 7.856 53,6 
Brekkuskóli 7.163 9 
Lundarskóli 6.836 8 
Sundlaug Akureyrar 6.262 25,6 
Glerárskóli 6.239 10 
Víðihlíð 6.107 20,8 
Fjármálaþjónusta 5.349 24,3 

 

Skíðalyftur (Hlíðarfjall) eru hins vegar efstar af þessum kostnaðarstöðvum 

þegar kemur að eftirvinnu á mánuði miðað við fjölda starfsmanna í fullu starfi. 

Þar eru rúmlega hundrað yfirvinnutímar á mánuði. Næst efst kemur svo 

hafnarvarslan með rétt rúmlega 70 á mánuði og áhaldahúsið með rúmlega 55 

tíma á mánuði. Félagsleg liðveisla er með núll í meðaltals eftirvinnu en þar er 

aðeins tímavinnufólk og eru eingöngu greiddir yfirvinnutímar þar.  

 

Það skekkir hins vegar myndina að mun fleira er af tímavinnufólki í Hlíðarfjalli 

heldur en á flestum hinum kostnaðarstöðvunum. Þrátt fyrir að tímavinnufólkið 

væri tekið út væri Hlíðarfjall ennþá efst en munurinn myndi samt minnka þó 

nokkuð. 
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5.6 Skíðalyftur 

Skíðalyftur var sú kostnaðarstöð sem var með mesta yfirvinnu árið 2007 miðað 

við fjölda starfsmanna. Eins og sést á mynd 13 voru heildaryfirvinnutímar hjá 

Hlíðarfjalli voru rúmlega 4.400 árið 2004 en höfðu rúmlega tvöfaldast í 8.900 

árið 2007. Tekið var í notkun snjóframleiðslukerfi í Hlíðarfjalli í desember 

2005 sem gerir það að verkum að það er opið mun fleiri daga á ári en heldur en 

var áður en kerfið var tekið í notkun.  

Yfirvinna hjá Hlíðarfjalli 2004-2007
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Mynd 13. Heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá Hlíðarfjalli 2004-2007 

Tveir þriðju af starfsmönnum í Hlíðarfjalli eru í tímavinnu. Rétt rúmlega 

helmingur af tímavinnufólksins vinnur þrjátíu tíma eða minna á árinu. Þar sem 

Hlíðarfjall er lokað stóran hluta ársins vinnur stærstur hluti starfsfólksins sem 

er með föst mánaðarlaun aðeins hluta af árinu. Árið 2007 voru sextán 

starfsmenn með föst mánaðarlaun sem unnu hjá Hlíðarfjalli í lengri eða 

skemmri tíma. Af þessum sextán voru aðeins tveir sem unnu allt árið og fjórir í 

viðbót sem unnu meira en hálft ár. Árið 2007 voru sex af þessum sextán 

starfsmönnum sem unnu meira en 500 yfirvinnutíma en ástæðan fyrir því að 

það voru ekki fleiri var auðvitað sú að flestir unnu aðeins hluta af árinu. Ef 

meðaltalsyfirvinna þessara sextán starfsmanna á mánuði er skoðuð sést að 

aðeins tveir þeirra eru með undir fjörutíu og tveimur yfirvinnutímum á mánuði 

sem myndi jafngilda fimm hundruð tímum á ári. Að meðaltali voru þessir 
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fastráðnu starfsmenn með 76 yfirvinnutíma á mánuði sem er það hæsta hjá 

Akureyrarbæ. Árið 2004 var meðaltalsyfirvinnan hjá starfsfólki með föst 

mánaðarlaun rúmir 65 tímar á mánuði. 

 

Stórhátíðartímar hafa líka stórlega aukist á þessum tíma eða þrefaldast. Hjá 

skíðalyftum voru stórhátíðartímar 97 árið 2004 en voru komnir upp í 284 árið 

2007. 

5.7 Framkvæmdamiðstöðin 

Framkvæmdamiðstöð (áhaldahús) Akureyrarbæjar annast hreinsun gatna og 

opinna svæða í bænum, slátt og almenna umhirðu á landi bæjarins. 

Framkvæmdamiðstöðin (áhaldahús) er sú kostnaðarstöð sem er með langmesta 

yfirvinnu hjá Akureyrarbæ miðað við heildaryfirvinnutíma. Eins og sjá má á 

mynd 14 hefur yfirvinnutímum hjá framkvæmdamiðstöðinni fækkað úr 39.500 

2004 niður í 30.000 2007. 

Yfirvinna Framkvæmdamiðstöð 2004-2007 
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Mynd 14. Yfirvinna Framkvæmdamiðstöð 2004-2007 

Árið 2007 unnu sjötíu og sjö starfsmenn hjá framkvæmdamiðstöðinni. Ólíkt 

því sem gerist hjá starfsmönnum í Hlíðarfjalli eru langflestir hjá 

framkvæmdamiðstöðinni með föst mánaðarlaun en ekki í tímavinnu. Aðeins 

fjórir starfsmenn voru í tímavinnu en sjötíu og þrír í fastri vinnu. Einnig voru 

þrír af þessum fjórum starfsmönnum með aðeins örfáa tíma. 
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Meðaltalsyfirvinnan á mánuði hjá framkvæmdamiðstöðinni árið 2007 var 

fimmtíu og fimm yfirvinnutímar á starfsmann eða sem jafngildir sex hundruð 

og sextíu tímum á ári.  

 

Tuttugu og fimm starfsmenn voru með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma á 

árinu og þrír voru með meira en þúsund yfirvinnutíma. Fjörutíu starfsmenn 

voru með fjörutíu og tvo yfirvinnutíma eða fleiri að meðaltali á mánuði, en af 

þeim voru fimmtán sem unnu aðeins hluta af árinu og voru þess vegna ekki 

með meira en fimm hundruð yfirvinnutíma árið 2007. 

 

5.8 Akureyrarhöfn 

Skrifstofu- og hafnarvarslan (Akureyrarhöfn) er sú kostnaðarstöð sem var með 

næst flesta yfirvinnutíma að meðaltali á mánuði á hvern starfsmann næst á eftir 

Hlíðarfjalli. Eins og mynd 15 sýnir hafði heildarfjöldi yfirvinnutíma aukist um 

þrettán prósent frá 2004 eða úr 7.200 tímum í 8.200.  

 

Meðaltalsyfirvinna hafði einnig aukist úr 62 tímum árið 2004 í 69 tíma árið 

2007 eða um þrettán prósent. Af fjórtán starfsmönnum hjá höfninni voru sjö 

með yfir 500 yfirvinnutíma og einn með yfir 1.000 tíma. Af þessum sjö sem 

voru undir 500 tímum voru fjórir sem unnu aðeins hluta af árinu en þeir voru 

allir með yfir 100 yfirvinnutíma á mánuði að meðaltali. Það voru því aðeins 

þrír af þessum fjórtán sem náðu því markmiði Akureyrarbæjar að hafa að 

hámarki 500 yfirvinnutíma á ári. Reyndar er gerð undanþága hjá höfninni þar 

sem þetta hámark er hækkað upp í 600 tíma á ári. 
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Mynd 15. Heildarfjöldi yfirvinnutíma hjá Akureyrarhöfn 2004-2007 

 

 

5.9 Stórhátíðarkaup 

Stórhátíðarkaup er greitt fyrir vinnu á stórhátíðardögum svo sem 17. júní og 

jóladag. Eins og sést á mynd 16 hefur fjöldi stórhátíðartíma aukist heldur hjá 

Akureyrarbæ síðustu árin, úr 9.700 árið 2004 í 12.200 árið 2007. Það jafngildir 

hækkun upp á 26%.  

 

Langmest af yfirvinnunni á stórhátíðardögunum er annaðhvort á sambýlum eða 

þá á dvalarheimilinu Hlíð. Einu undantekningarnar frá þessu eru skíðalyftur 

sem eru í fimmta sæti yfir heildarstórhátíðartíma en allar deildirnar þar fyrir 

ofan eru með mun fleiri starfsmenn. Sá starfsmaður sem var með flesta 

stórhátíðartíma yfir árið var með 76 tíma.  
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Mynd 16. Heildarfjöldi stórhátíðartíma hjá Akureyrarbæ 2004-2007 

 

5.10 Stjórnendaálag 

Akureyrarbær byrjaði að greiða stjórnendaálag til stjórnenda árið 2006. Í 

staðinn fyrir að fá greitt fyrir aukavinnu eins og yfirvinnu og stórhátíðarvinnu 

fengu stjórnendur stjórnendaálag í staðinn. Stjórnendaálag er hlutfall af föstum 

mánaðarlaunum, oftast þrjátíu til fimmtíu prósent. Árið 2006 fengu 19 

stjórnendur greitt stjórnendaálag, annað hvort allt árið eða þá að byrjað var að 

greiða þeim stjórnendaálag einhverntíma á árinu. Árið 2007 voru 43 

stjórnendur sem fengu greitt stjórnendaálag einhverntíma á árinu. Af þeim 

hættu sex á árinu og einn fékk aðeins stjórnendaálag hluta af árinu vegna 

afleysinga. Eftir standa þá þrjátíu og sex stjórnendur með stjórnendaálag árið 

2007 og hafði fjöldi þeirra rúmlega tvöfaldast á milli ára.  

 

Stjórnendur eru vanalega með mikla yfirvinnu og það hefur mikil áhrif á tölur 

um yfirvinnu hjá Akureyrarbæ þegar yfirvinna stjórnenda hættir að koma fram. 

Stjórnendaálagið hefur takmörkuð áhrif á tölur um deildir og kostnaðarstöðvar 

nema þar sem eru mjög fáir starfsmenn og mikill mismunur á yfirvinnu eftir 
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kynjum. Hins vegar hefur þetta áhrif á hversu margir launþegar eru með mjög 

marga yfirvinnutíma og þróunina á heildaryfirvinnutímum hjá Akureyrarbæ.  

 

Það voru 22 stjórnendur með stjórnendaálag hjá Akureyrarbæ allt árið 2007. Af 

þessum 22 voru 20 sem unnu hjá Akureyrarbæ 2005. Árið 2005 voru þeir með 

yfir 9.500 yfirvinnutíma. Má því segja að það vanti að minnsta kosti 9.500 

yfirvinnutíma á heildarfjölda yfirvinnutíma hjá Akureyrarbæ árið 2007 og 

líklega eru þeir nokkur þúsund í viðbót. Þetta þýðir að yfirvinnutímar hjá 

Akureyrarbæ hafa líklega aukist meira en tölurnar gefa til kynna. Yfirvinnan 

hefur þannig aukist um 25.000 tíma í staðinn fyrir 15.000 milli áranna 2004 og 

2007 sem jafngildir 9% hækkun í staðinn fyrir 5% eins og tölurnar sögðu til 

um. Einnig gæti hluti af skýringunni á því hvers vegna yfirvinna minnkaði árið 

2006 verið að stjórnendaálagið kom í staðinn. Annað sem stjórnendaálagið 

hafði áhrif á var hversu margir starfsmenn unnu yfir 500 yfirvinnutíma. Árið 

2004 voru 94 starfsmenn sem unnu yfir 500 yfirvinnutíma, árið 2007 var þessi 

fjöldi kominn upp í 103. Tíu af þeim 22 stjórnendum sem voru með 

stjórnendaálag allt árið 2007 voru með yfir 500 yfirvinnutíma árið 2005. Það er 

því líklegast að fjöldi þeirra sem vinna mikla yfirvinnu sé meiri en 103. Ef við 

bætum þessum tíu við fjöldann árið 2007 fáum við út að 113 starfsmenn voru 

með meira en 500 yfirvinnutíma árið 2007. Þá hefur fjöldi þeirra að lágmarki 

aukist um 19 manns síðan árið 2004 eða um 20%. 

  

 



Háskólinn á Akureyri                                                                            Heimir Örn Jóhannesson 

37 

6 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að athuga hvort yfirvinna hjá 

Akureyrarbæ hafi minnkað síðustu árin. Árið 2007 var yfirvinnan orðin meiri 

en hún var áður en farið var út í aðgerðir sem áttu að leiða til fækkunar 

yfirvinnustunda, þegar litið er til heildarfjölda þeirra. Reyndar hefur 

meðaltalsyfirvinnan lækkað en líklegast er það stjórnendaálag, sem innleitt var 

árið 2006 og kom í staðinn fyrir yfirvinnutíma hjá stjórnendum  sem veldur 

því.  Ef það væri tekið með í reikninginn mundi það vega upp þennan mun og 

gott betur. 

 

Ekki hefur tekist að fækka þeim sem vinna yfir fimm hundruð yfirvinnutíma á 

ári eins og lagt var upp með þegar launaendurskoðunin fór fram. Vísað er í 

fjölskyldustefnu Akureyrarbæjar sem ástæðu fyrir því að setja 

hámarksyfirvinnutíma á starfsmenn, það geti ekki haft góð áhrif á 

fjölskyldulífið ef starfsmaður vinnur svona mikið. Það virðist sem ekki sé 

mikið farið eftir þessum hámarksreglum á yfirvinnu þar sem þeim 

starfsmönnum hefur ekkert fækkað sem fara yfir þessi mörk, eða a.m.k. entist 

fækkunin ekki lengur en eitt ár.  Árið 2006 var eina árið þar sem starfsmönnum 

sem fóru yfir þessi mörk fækkaði. Reyndar fækkaði þeim mjög mikið eða um 

þrjátíu prósent, en stór hluti af því gæti verið vegna þess að hluti þeirra sem 

voru yfir þessum mörkum árið 2005 var kominn með stjórnendaálag árið 2006 

og datt því út. 

 

Fjöldi þeirra sem eru yfir þessu hámarki var 103 árið 2007 en 93 árið 2004. 

Þeim hefur því fjölgað um tíu á þessum árum en eru líklega fleiri þar sem 

margir stjórnendur sem voru yfir þessu hámarki eru komnir á stjórnendaálag. 

Langstærstur hluti þeirra sem eru yfir þessu hámarki eru karlar eða um 90% af 

launþegunum. Aftur á móti hefur tekist að fækka þeim sem vinna yfir þúsund 

yfirvinnutíma á ári úr fimmtán árið 2004 niður í sjö árið 2007. 

 

Þar sem karlmenn á Íslandi vinna að meðaltali þó nokkuð fleiri tíma á viku en 

konur kemur ekki á óvart að karlar vinni mun fleiri yfirvinnutíma heldur en 
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konur hjá Akureyrarbæ. Þeir vinna meira en tvöfalt fleiri yfirvinnutíma en 

konur og hefur munurinn þar á milli breyst lítið þessi ár sem voru skoðuð. 

 

Íþróttadeild og framkvæmdadeild eru með áberandi flesta yfirvinnutíma hjá 

bænum. Báðar þessar deildir eru með meðaltalsyfirvinnu sem er yfir 

hámarksyfirvinnu hjá Akureyrarbæ. Hins vegar eru fæstir yfirvinnutímar á 

hvern starfsmann hjá Akureyrarstofu og Skóladeild. Yfirvinnan þar er aðeins 

einn sjötti af því sem hún er hjá íþróttadeild og framkvæmdadeild. Sérstaklega 

voru teknar fyrir þrjár kostnaðarstöðvar vegna þess hversu mikil yfirvinna var á 

þeim. Þetta voru skíðalyftur (Hlíðarfjall), framkvæmdamiðstöð (áhaldahús) og 

Akureyrarhöfn.  

 

Framkvæmdamiðstöðin var eina kostnaðarstöðin þar sem ástandið hafði batnað 

síðustu ár og hafði yfirvinnan þar minnkað mjög mikið milli áranna 2004 og 

2006 eða um þrjátíu prósent. Hins vegar er yfirvinnan þar ennþá mikil og virtist 

vera að aukast aftur árið 2007. Akureyrarhöfn virtist lítið hafa breyst nema þá 

að yfirvinnan hefur heldur verið að aukast þar síðustu árin. Á þessu sama 

tímabili hafði yfirvinnan í Hlíðarfjalli tvöfaldast. Reyndar hefur verið opið 

fleiri daga í Hlíðarfjalli síðustu ár eftir að tæki voru keypt til að framleiða snjó, 

en þrátt fyrir það getur varla talist eðlilegt að yfirvinna tvöfaldist á þriggja ára 

tímabili. 

 

Í tillögunum frá yfirvinnunefndinni í janúar árið 2005 kom fram að það ætti að 

hætta að borga óunna og fasta yfirvinnu og segja upp öðrum sérkjörum til þess 

að auka gegnsæi launa og jafnrétti á milli starfsmanna Akureyrarbæjar.  

Á sama tíma var byrjað að greiða tv-einingar, sérstakar aukagreiðslur frá 

10.000 kr. til 100.000 kr. á mánuði, til sumra starfsmanna hjá Akureyrarbæ 

sem eru innan kjarafélaga Bandalags háskólamanna. Tv-einingar eru greiddar 

vegna verkefna eða hæfni annars vegar og hins vegar vegna markaðs- eða 

samkeppnisaðstæðna. Akureyrarbær virðist hafa mjög hæft starfsfólk þar sem 

árið 2007 voru einhverjar tv-einingar greiddar til fimmtíu og sjö manns en 

aðeins til níu starfsmanna árið 2006. Virðist þetta frekar ætla að verða vani 

heldur en undantekning að starfsfólk á vissum sviðum fái greiddar tv-einingar. 
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Það er athyglisvert að um leið og einni tegund sérkjara er sagt upp, eru önnur 

sérkjör kynnt í staðinn. 

 

Meðal veikleika á þessari rannsókn er að hún er að nánast öllu leyti tölfræðileg 

og hún nær yfir frekar vítt svið þar sem fjallað er um yfirvinnuna hjá öllum 

Akureyrarbæ. Þar sem hún nær yfir alla starfsmenn bæjarins er erfiðara að 

koma auga á deildir og kostnaðarstöðvar þar sem er vandinn er ekki augljós á 

listum sem teknir eru úr launakerfinu. Einnig hafði verið áhugavert að skoða 

yfirvinnuna eftir fleiri þáttum svo sem aldri eða starfi auk þess sem hægt væri 

að skoða hvernig yfirvinnan hefði þróast hjá Akureyrarbæ lengra aftur í tímann 

en frá ársinu 2004.   

 

Akureyrarbær ætti að skoða næst þær deildir og kostnaðarstöðvar sem eru með 

hæsta yfirvinnu hvort sem það er heildaryfirvinna, að meðaltali eða fjöldi 

starfsmanna með yfir 500 yfirvinnutíma til þess að sjá hvort hægt sé að minnka 

yfirvinnuna á þeim stöðum.  Akureyrarbær er mjög stór vinnustaður með mjög 

mismunandi starfsemi og það þarf ekki alltaf að vera sama aðferðin sem virkar 

á öllum stöðunum þannig að það þarf aðeins að líta á hvern stað sjálfstætt. 

Hugsanlegt væri t.d. að fjölga fastráðnum starfsmönnum í Hlíðarfjalli til þess 

að minnka yfirvinnu og til þess að fækka tímavinnufólki. Það hlýtur að koma 

meira út úr starfsmönnum sem vinna þar reglulega heldur en tímavinnufólki 

sem vinnur aðeins í nokkra tíma áður en það hættir.  

 

Hins vegar er ekki víst að það henti á öllum vinnustöðum að fjölga starfsfólki. 

Þrátt fyrir að fjölga starfsfólki virðist vera augljósasta lausnin verður að passa 

að nýtt starfsfólk hjálpi við að minnka vinnu og þar af leiðandi yfirvinnuna á 

þeim starfsmönnum sem þarf að létta á en ekki á þeim starfsmönnum sem þarf 

ekki að létta á. Svo eru sumir vinnustaðir þar sem þó nokkur yfirvinna er 

nauðsynlegt vegna opnunartíma eða þjónustu sem er veitt allan sólarhringinn. 

 

Það sem er mikilvægast fyrir Akureyrarbær er að stjórnendur fylgist með 

yfirvinnu starfsmanna sinna og grípi í taumana þegar hún er kominn úr 

böndunum. Í tillögum yfirvinnunefndarinnar kom fram að stjórnendur ættu að 

hafa eftirlit með yfirvinnu starfsmanna sinna og setja hámark á yfirvinnuna. 
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Hins vegar eru meira en þrjú ár síðan þessar tillögur komu fram og eru alltaf að 

koma inn nýir og nýir stjórnendur  þannig að hugsanlega þarf að ítreka þau 

skilaboð. 
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7 Lokaorð 

Aðalspurningin sem lagt var upp með í byrjun var: Tókst að draga úr unninni 

eftirvinnu hjá Akureyrarbæ á árunum 2004-2007? Það sem var skoðað í 

verkefninu var: 

• Tókst að minnka heildaryfirvinnuna hjá Akureyrarbæ? 

• Fækkaði starfsmönnum sem eru með yfir fimm hundruð yfirvinnutíma á 

ári? 

• Er munur á yfirvinnu eftir kyni? Er sá munur eitthvað að breytast? 

• Hvernig skiptist yfirvinnan eftir deildum og kostnaðarstöðvum? 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að yfirvinna hefur ekki minnkað hjá 

Akureyrarbæ. Hún lækkaði fyrst eftir að aðgerðir til að minnka yfirvinnu fóru 

af stað, það er að segja árin 2005 og 2006. Árið 2007 var síðan sá árangur sem 

náðst hafði, meira eða minna horfinn. Hugsanlegt er þó að yfirvinnan væri 

ennþá meiri núna ef ekki hafði verið farið  út í þessar aðgerðir. 

 

Akureyrarbæ hefur ekki tekist að fækka þeim sem fara yfir þetta hámarks 

yfirvinnuþak sem þeir settu sér með fimm hundruð yfirvinnutímum á ári. Þeim 

hefur heldur fjölgað ef eitthvað er. Karlar vinna ennþá mun meiri yfirvinnu og 

hefur munurinn haldist nokkuð stöðugur síðustu ár. 

 

Yfirvinnan hjá Akureyrarbæ er langmest hjá tveimur deildum hennar, þ.e. 

íþróttadeild og framkvæmdadeild. Yfirvinnan hjá framkvæmdadeild virðist 

hafa minnkað lítillega á síðustu árum en aftur á móti vera að aukast mjög mikið 

hjá íþróttadeildinni. Það virðist vera mjög misjafnt hvort yfirvinna hafi aukist 

eða minnkað eftir kostnaðarstöðvum, eins og eðlilegt er miðað við fjölda 

þeirra, en það var heldur auðveldara að finna kostnaðarstöðvar þar sem 

yfirvinna jókst heldur en þar sem hún minnkaði.  

 

Það er eðlilegt að Akureyrarbær vilji minnka yfirvinnuna hjá starfsmönnum 

sínum þar sem yfirvinnugreiðslur eru stór hluti launakostnaðar bæjarins. 

Hlutfall aukagreiðslna af heildarlaunum hjá Akureyrarbæ er rúmlega 22% og 

eru yfirvinnugreiðslur stærsti hlutinn af því. 
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Hins vegar virðist yfirvinnan hjá Akureyrarbæ ekki hafa minnkað og heldur 

aukist, ef eitthvað er, síðan farið var í launaendurskoðunina árin 2004 og 2005. 
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