
9.mars - mán.
10. mars - þri.
11. mars - mið.
12. mars - fim
13. mars - fös
Helgi
16. mars - mán
17. mars - þri
18. mars - mið
19. mars - fim
20. mars- fös
Helgi
23. mars - mán

24. mars - þri
25. mars - mið
26. mars - fim
27. mars - fös
Helgi
30. mars - mán
31. mars - þri
1. apríl - mið
2. apríl - fim
3. apríl - fös
Helgi
6. apríl - mán
7. apríl - þri
8. apríl - mið
9. apríl - fim
10. apríl - fös
Helgi
13. apríl - mán
14. apríl - þri
15. apríl - mið
16. apríl - fim

17. apríl - fös
Helgi
20. apríl -mán
21. apríl - þri

22. apríl -mið
23. apríl - fim
24. apríl - fös
Helgi

Allsherjarverkfall hjá 14 félögum - Félag opinberra starfsmanna 
á Austurlandi, Félag opinberra starfsmanna á Vestfjörðum, 
FOSS, stéttarfélag í almannaþjónustu, Kjölur - stéttarfélag 
starfsmanna í almannaþjónustu, Sameyki - stéttarfélag í 
almannaþjónustu, Starfsmannafélag Dala- og snæfellssýslu, 
Starfsmannafélag Fjallabyggðar, Starfsmannafélag 
Fjarðabyggðar, Starfsmannafélag Hafnarfjarðar, 
Starfmannafélag Húsavíkur, Starfsmannafélag Kópavogs, 
Starfsmannafélag Mosfellsbæjar, Starfsmannafélag Suðurnesja 
og Starfsmannafélag Vestmanneyja

Sjúkraliðafélag Íslands í verkfalli á Landspítala og 
Heilbrigðisstofnun Norðurlands milli klukkan 7:00 og 16:00 og 
í verkfalli hjá Akureyrarbæ frá 8:00 þann 9. mars til 24:00 10. 
mars, frá 8:00 þann 17. mars til 24:00 þann 18. mars og allan 
sólarhringinn 24. og 26. mars.

Landssamband slökkviliðs og sjúkraflutningsmanna
í verkfalli frá 10-15 dagana 10. og 18. mars og frá 10-18 
dagana 26. mars og 1. apríl.

Grunnskólar og frístundaheimili Starfsmenn í grunnskólum í 
Reykjavík og Seltjarnarnesi, starfsmenn í frístundaheimilum 
á höfuðborgarsvæðinu (fyrir utan Garðabæ), starfsmenn á 
leikskólum á Seltjarnarnesi og í mötuneyti Mýrarhúsaskóla

Starfsmenn hjá eftirfarandi stofnunum í verkfalli - Félagsmenn 
hjá Skattinum (áður Ríkisskattstjóra og Tollstjóra), 
Sýslumannaembættunum, Þjónustu og nýsköpunarsviði 
Reykjavíkurborgar og Akranesbæ

Starfsmenn á leikskólum í Kópavogi og Mosfellsbæ í verkfalli frá 
12-17

AÐGERÐARÁÆTLUN 
AÐILDARFÉLAGA BSRB

Hvenær er ég í 
verkfalli?
Kíktu á listann hér að neðan!
Dagsetningar eru merktar inn í 
viðeigandi litum


