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Trúnaðarmenn Félags háskólakennara 2009–2011

Hvað er trúnaðarmaður?
Trúnaðarmaður er fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustað. Hann
er tengiliður milli félagsmanna og vinnuveitanda annars
vegar og hins vegar milli félagsmanna og stéttarfélags. Á
heimasíðu félagsins er hægt að nálgast lista yfir starfandi
trúnaðarmenn.

Hvar starfar trúnaðarmaður?
Á hverri vinnustöð þar sem a.m.k. fimm félagsmenn starfa
er starfsmönnum heimilt að kjósa úr sínum hópi einn
trúnaðarmann. Á vinnustöðum þar sem fimmtíu eða fleiri
vinna má kjósa tvo trúnaðarmenn.

Kosning trúnaðarmanna
Trúnaðarmenn eru kosnir til 2ja ára í senn. Heimilt er að
kjósa trúnaðarmenn félagssvæðis eða hluta þess fyrir
starfsmenn á vinnustöðvum sem ekki uppfylla skilyrði um
lágmarksfjölda. Einstökum félögum er heimilt að semja um
aðra skipan á vali trúnaðarmanna. Val trúnaðarmanna skal
tilkynna vinnuveitanda og stéttarfélagi þegar í stað, með
sérstöku eyðublaði sem hægt er að nálgast á heimasíðu Fh.

Hverjir teljast trúnaðarmenn?
Eftirtaldir teljast trúnaðarmenn og njóta réttinda sem
kjarasamningslögin tryggja:
Kjörnir trúnaðarmenn á vinnustöðum 
Stjórnarmenn stéttarfélaga 
Samninganefndarmenn stéttarfélaga 
Fulltrúar í aðlögunar-, úrskurðar- og samstarfsnefndum.
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Úr lögum félagsins:

Hlutverk félagsins er:
Að vinna að bættri starfsaðstöðu félagsmanna. 
Að vinna að bættum kjörum og auknum réttindum
félagsmanna. 
Að vera í fyrirsvari fyrir félagsmenn gagnvart skyldum
innlendum og erlendum félagssamtökum. 
Að stuðla að samstöðu meðal félagsmanna og efla kynni
meðal þeirra. 
Að efla skilning alþjóðar á þeim málum er horfa til framfara
fyrir Háskóla Íslands. 

Kaup og kjör:
Kjarasamningar félagsins. 
Stofnanasamningar sem gerðir eru á viðkomandi
stofnunum. 

Sjóðir:
Styrktarsjóður BHM www.bhm.is/sjodir/styrktarsjodur 
Orlofssjóður BHM www.bhm.is/sjodir/orlofssjodur 
Starfsmenntunarsjóður BHM
www.bhm.is/sjodir/starfsmenntunarsjodur 
Vinnumatssjóður Fh, www.hi.is/visindasvid
Ársmatssjóður Fh, www.hi.is/is/skolinn/arsmat
Ávinnsla í Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins www.lsr.is 
Framlag frá atvinnurekanda leggi starfsmaður
viðbótarframlag í séreignarlífeyrissjóð. 
Endurhæfingarsjóður www.virk.is 

Hagsmunagæsla:
Aðstoð við túlkun kjarasamninga. 
Aðstoð við faglega ráðgjöf og upplýsingaöflun. 

Nánari upplýsingar um trúnaðarmenn
Lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986
Samkomulag um trúnaðarmenn milli aðildarfélaga BHM og
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs, Reykjavíkurborgar og
ýmissa sjálfseignarstofnana frá 9. janúar 1989. 

Hlutverk trúnaðarmanna 
Að hafa eftirlit með því að atvinnurekandi fari eftir ákvæðum
kjarasamnings og laga um starfskjör og réttindi starfsmanna
og grípa til nauðsynlegra aðgerða ef þörf er á. 
Meta hvaða ákvæði kjarasamninga og reglna er æskilegt að
breyta til að bæta kjör eða draga úr vanda við framkvæmd og
gera stéttarfélaginu grein fyrir því, m.a. þegar staðið er að
undirbúningi undir kröfugerð vegna kjarasamninga. 
Taka við umkvörtunum starfsmanna og vera talsmaður
þeirra gagnvart atvinnurekanda. Trúnaðarmaður skal gefa
starfsmanni og stéttarfélagi skýrslu um hvað atvinnurekandi
er sakaður um að hafa brotið af sér, hver séu viðbrögðin og
hver séu málalok. Aðstoða félagið áfram við málið sé þess
þörf. 
Vera fulltrúi stéttarfélagsins á vinnustað, sjá um að koma
boðum frá félagsmönnum til félagsins og frá félaginu til
félagsmanna. Kynna félagsmönnum stefnu stéttarfélagsins
og verkefni hverju sinni. 
Taka á móti nýjum starfsmönnum, kynna þeim starfskjör og
réttindi og kynna þeim stéttarfélagið og starfsemi þess. 
Fylgjast með framkvæmd atvinnurekanda út frá
jafnréttislögum. 
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Veist þú hver veikindaréttur þinn er?

Réttur starfsmanns sem ráðinn er í a.m.k. 2 mánuði

Í fyrstu viku veikinda fær starfsmaður allar fastar greiðslur,
svo sem fyrir fasta yfirvinnu, vakta og óþægindaálag enda sé
um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma. 
Eftir fyrstu viku veikinda á starfsmaður að auki að fá greitt
meðaltal af (breytilegri) yfirvinnu síðustu 12 mánaða. Laun
greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa. 

Um veikindarétt 
Veikindaréttur ræðst af þjónustualdri hjá ríkinu,
sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum kostuðum af
almannafé. Veikindaréttur starfsmanna sem vinna hjá ríki,
sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum færist á milli
stéttarfélaga. 
Á fyrstu þremur mánuðum ráðningar er fyrri þjónustualdur
hjá ríkinu, sveitarfélögum og sjálfseignarstofnunum ekki
metinn nema viðkomandi starfsmaður hafi unnið samfellt
hjá fyrri vinnuveitenda í 12 mánuði eða meira. Allir dagar eru
taldir í veikindum. 

Aðstoð við gerð og túlkun ráðningasamninga. 
Aðstoð við útreikning á launum og innheimtu ef þörf krefur. 
Aðstoð ef ágreiningur kemur upp á vinnustað. 
Réttur til að kjósa trúnaðarmenn. 
Lögfræðiaðstoð. 
Félag háskólakennara er aðildarfélag BHM www.bhm.is
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R É T T I N D I  O G  S J Ó Ð I R

Starfstími Veikindaréttur Réttur v. slys/atvinnusj.
0–3 mánuðir 14 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Næstu 3 mánuðir 35 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 6 mánuði 119 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 1 ár 133 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 7 ár 175 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 12 ár 273 dagar
Eftir 18 ár 360 dagar 
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Styrktarsjóður BHM – www.bhm.is/sjodir/styrktarsjodur

Markmið 
Markmið sjóðsins er að styrkja sjóðfélaga með fé og koma
þannig til móts við tekjutap í ólaunaðri fjarveru vegna
veikinda eða annarra persónulegra aðstæðna. Einnig er
markmiðið að bæta útgjöld við ýmiss konar
heilbrigðisþjónustu og óvænt áföll sjóðfélaga.

Samkvæmt reglum sjóðsins sem tóku gildi 1. janúar 2010
tekur styrktarsjóður BHM þátt í eftirtöldum kostnaði. Nýjar og
uppfærðar reglur birtast reglulega á vef BHM,
www.bhm.is/sjodir.

DAGPENINGAR VEGNA ÓLAUNAÐRAR FJARVERU FRÁ VINNU 
Mánaðargreiðsla miðast við starfshlutfall við upphaf veikinda. Full
mánaðargreiðsla er kr. 216.700 sem er kr. 10.000 fyrir hvern virkan dag
eða 21,67 daga. Dagpeningar eru greiddir til viðbótar sjúkradagpeningum
og/eða örorkulífeyri frá TR, lífeyrissjóði eða öðrum greiðslum sem rekja
má til fjarveru frá vinnu. Sjá þó grein 4 d fyrir atvinnulausa. 
Samanlagðar greiðslur sjóðsins og ofangreindra aðila skulu þó aldrei
nema hærri fjárhæð en sem nemur því tekjutapi sem hefur orðið. 

ANDLÁT SJÓÐFÉLAGA 
a) Útfararstyrkur: Greiddur er útfararstyrkur vegna andláts greiðandi
sjóðfélaga kr. 250.000 til þess aðila er útförina annast. Sama gildir um
sjóðfélaga sem látið hefur af störfum fyrir aldurs sakir og andast innan
árs frá því að hann lætur af störfum. 

ÚTLAGÐUR KOSTNAÐUR VEGNA MEÐFERÐAR Á LÍKAMA OG SÁL 
Endurgreitt er samtals fyrir liði a) til c) að hámarki kr. 30.000 á hverju
almanaksári. 
Greiddir verða eftirfarandi liðir: 
a) Áhættumat hjá Hjartavernd, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, sjúkranudd,
meðferð hjá kírópraktor eða sambærileg meðferð hjá löggiltum
heilbrigðisstarfsmanni. 

Réttur vegna veikinda barna
Foreldri á rétt á að vera heima hjá veiku barni (yngra en 13
ára) í allt að 12 daga á ári og miðast það við almanaksár.

Langvarandi veikindi
Starfsmaður á rétt á að halda starfi sínu launalaust vegna
veikinda í jafn langan tíma og veikindaréttur hans er. Eftir að
rétti til launa í veikindum lýkur getur starfsmaður sótt um
sjúkradagpeninga hjá Styrktarsjóði BHM.

Veikindaréttur tímavinnufólks og eftirlaunaþega í tímavinnu
Starfsmaður í tímavinnu skal halda launum í veikindum sem
hér segir: 

Á fyrstu viku veikinda fær starfsmaður allar fastar greiðslur,
svo sem fyrir fasta yfirvinnu, vakta- og óþægindaálag enda
sé um að ræða fyrirfram ákveðinn vinnutíma.
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Starfstími Veikindaréttur Réttur v. slys/atvinnusj.
Á 1. mánuði í starfi 2 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Á 2. mánuði í starfi 4 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Á 3. mánuði í starfi 6 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 3 mánuði í starfi 14 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj.
Eftir 6 mánuði í starfi 30 dagar + 91 dagur v. slys/atvinnusj. 
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KRABBAMEINSLEIT 
Reglubundin krabbameinsleit (kembileit) er styrkt að fullu. Þurfi
sjóðfélagi að fara í framhaldsrannsókn greiðir sjóðurinn þann kostnað
einnig, að hámarki kr. 10.000. Enn fremur er greitt fyrir
krabbameinsskoðun í ristli að hámarki kr. 10.000, sama gildir um skoðun
á blöðruhálskirtli. 

FERÐASTYRKUR 
Hægt er að sækja um styrk til utanfarar í lækningaskyni vegna alvarlegra
veikinda sjóðfélaga, maka eða barna hans ef almannatryggingar taka
ekki þátt í kostnaði. 

HJÁLP VEGNA STARFSTENGDRA ÁFALLA EÐA ÓVÆNTRA
STARFSLOKA 

Sjóðurinn styrkir meðferð, allt að átta skipti, hjá fagmanni til að vinna úr
áfalli í starfi eða í kjölfar óvæntra starfsloka samkvæmt beiðni
trúnaðarmanns/stéttarfélags. 

HEILBRIGÐISKOSTNAÐUR 
Að jafnaði er lyfjakostnaður eða annar heilbrigðiskostnaður sem gildir
upp í afsláttarkort hjá TR ekki greiddur. Við sérstakar aðstæður er þó
hægt að sækja um styrk til sjóðsstjórnar, s.s. þegar um óvænt, mikil
útgjöld og/eða fjárhagslega erfiðleika af þeim sökum er að ræða. Að
jafnaði er ekki greitt ef fjárhæðin er lægri en kr. 100.000. Ekki er greiddur
kostnaður við fegrunaraðgerðir.

Rafræn umsókn
Félagsmenn senda inn rafræna umsókn um styrki úr
Styrktarsjóði, sjá www.bhm.is/sjodir. Þetta gildir um alla
styrki aðra en sjúkradagpeninga, útfararstyrk og dánarbætur.
Félagsmenn sem ætla að sækja um slíka styrki eru
vinsamlegast beðnir að hafa samband við skrifstofu BHM í
síma 581 2090, eða senda fyrirspurn í tölvupósti á
ingunn@bhm.is. 

Frumrit reikninga
Umsóknum um styrki úr Styrktarsjóði BHM þurfa að fylgja

b) Sálfræðiþjónusta, hjúkrunarmeðferð, félagsráðgjöf, næringarráðgjöf
eða sambærileg meðferð hjá löggiltum heilbrigðisstarfsmanni. 

c) Kostnaður af námskeiði til að hætta að reykja. 

DVÖL TIL ENDURHÆFINGAR Á HEILSUSTOFNUN NLFÍ AÐ
LÆKNISRÁÐI 

Greidd eru 30% af reikningi. Hámarksstyrkur er kr. 50.000 á tveggja ára
fresti. 

LÍKAMSRÆKTARSTYRKUR 
Veittur er líkamsræktarstyrkur að hámarki kr. 20.000 á hverju
almanaksári. Einungis er greitt fyrir líkamsrækt sem sjóðfélagi einn
getur nýtt sér. 

GLERAUGU OG AUGNAÐGERÐIR 
a) Greiddur er staðlaður styrkur að fjárhæð kr. 50.000 fyrir „laser“-aðgerð
á öðru auga eða kr. 100.000 á báðum augum. 
b) Greidd eru að hámarki kr. 25.000 af gleraugnaverði (glerjum og
umgjörð) á þriggja ára fresti. Nýta má styrkréttinn til linsukaupa í stað
gleraugna. 

HEYRNARTÆKI 
Greiddur er styrkur til kaupa á heyrnartækjum, allt að 30% af upphæð
reiknings að frádregnum styrk Tryggingastofnunar. Styrkur er veittur á
þriggja ára fresti. Hámarksstyrkur er kr. 100.000. 

TANNVIÐGERÐIR 
Greidd eru 30% af útlögðum tannlæknakostnaði ef hann fer umfram kr.
75.000 (fyrir hverja umsókn). Hámarksstyrkur á hverju almanaksári er kr.
200.000. 
Hreinar fegrunaraðgerðir eru undanskildar. Reikningar mega vera allt að
12 mán. gamlir miðað við umsóknardag. 

MEÐFERÐ Á GLASAFRJÓVGUNARDEILD 
Greidd eru 30% af reikningi vegna tækni-, smásjár- eða
glasafrjóvgunarmeðferða (lyf ekki innifalin). Hámarksstyrkur er 120.000
kr. á almanaksári. 
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Orlofssjóður BHM og hótelmiðar – www.bhm.is/obhm

Sjóðfélögum Orlofssjóðs BHM standa til boða fjöldi
orlofshúsa og íbúða bæði innanlands og erlendis. Þá gefst
sjóðsfélögum einnig kostur á ódýrri hótelgistingu víðsvegar
um landið og útilegukort sem gildir á tjaldstæði víðsvegar
um landið. Sjóðurinn á nú 47 húseignir víða um land, þar af
37 í heilsársnotkun. Auk húseigna sjóðsins sjálfs er nokkuð
um samstarf við aðra orlofssjóði svo og beina leigu af öðrum
aðilum.

Orlofssjóður BHM hefur það markmið að auðvelda
sjóðfélögum að njóta orlofs og í því skyni á sjóðurinn og
rekur orlofshúsnæði. Samkvæmt skipulagsskrá sjóðsins
hefur sjóðurinn einnig það hlutverk að semja um aðra
orlofsmöguleika fyrir sjóðfélaga.

Starfsmenntunarsjóður BHM –
www.bhm.is/sjodir/starfsmenntunarsjodur

Markmið Starfsmenntunarsjóðs Bandalags háskólamanna
er að tryggja fjárhagslegan grundvöll símenntunar og
endurhæfingarnáms félagsmanna BHM. Flestir félagsmenn
BHM hafa rétt til að sækja um í Starfsmenntunarsjóð BHM
eða STRIB eins og sjóðurinn er oft kallaður. Til þess að eiga
rétt til styrks úr sjóðnum þurfa greiðslur frá vinnuveitanda
með sjóðsaðild að hafa borist í sjóðinn í a.m.k. eitt ár samfellt
og félagsmaður má ekki hafa hlotið hámarksfyrirgreiðslu sl.
2 ár. Réttindi safnast ekki fyrir í sjóðnum og það að hafa
aldrei sótt um kemur sjóðfélaga ekki til góða nema ef
sjóðurinn er rýr en þá njóta þeir forgangs sem aldrei hafa
fengið úthlutað áður.

frumrit reikninga. Reikningar eiga að vera númeraðir og frá
aðila sem er með viðurkenndan rekstur. Nafn og kennitala
útgáfuaðila þarf að koma fram, svo og nafn og kennitala
greiðanda. Styrkir eru ekki greiddir út á ónúmeraðar
staðgreiðslunótur nema þeim fylgi kassakvittun eða kvittun
fyrir greiðslu úr heimabanka.

Um sjóðinn
Gengið var frá stofnun Styrktarsjóðs fyrir opinbera
starfsmenn með samningi sem gerður var milli ríkisins og
BHM, BSRB og KÍ árið 2000. Sjóðurinn tók til starfa 1. júlí
2001. Réttur sjóðfélaga til úthlutunar úr sjóðnum er háður því
að greitt hafi verið styrktarsjóðsframlag fyrir hönd
umsækjenda í samtals 6 mánuði, þar af 3 mánuði samfellt
áður en tekjutap eða útgjöld sem veita rétt til styrks úr
sjóðnum áttu sér stað. Sjóðfélagar í Styrktarsjóði BHM eru
opinberir starfsmenn hjá ríki, Reykjavíkurborg,
sjálfseignarstofnunum og sveitarfélögum.

Greiðslur úr sjóðnum
Umsóknum til Styrktarsjóðs BHM á að skila fyrir 10. hvers
mánaðar. Miðað er að því að styrkir séu greiddir út 25. hvers
mánaðar (ef frídagur, þá næsti virki dagur á eftir). Hægt er að
sækja um styrki á grundvelli allt að ársgamalla reikninga. Þá
er miðað við dagsetningu á móttöku umsókna.
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Frá og með 1. janúar 2010 hækkar styrkurinn upp í 100.000
yfir tveggja ára tímabil, talið frá fyrstu greiðslu eða um 33,3%
fyrir verkefni sem hefjast frá og með 1. janúar 2010 eða síðar.
Hægt er að sækja um styrk fyrir verkefni innanlands sem
utan. Umsækjendur geta fengið styrk til ferða á ráðstefnur og
námskeið. Hótel- og gistikostnaður, námsgjaldakostnaður af
styttri og lengri námskeiðum og hluti símakostnaðar vegna
fjarnáms er greiddur. Launatap er ekki bætt úr sjóðnum.
Verkefni sem tengjast ekki beint námi eða fagsviði þarf að
taka sérstaklega fyrir á fundi stjórnar sjóðsins. Tölvu- og
tungumálanám er þó almennt styrkt þó að námið tengist ekki
beinlínis starfi eða fyrri menntun umsækjanda. Einnig hafa
námskeið í framkomu og tjáningu verið samþykkt og annað
nám. Styrkbeiðnum til að sækja föndurnámskeið af ýmsum
toga, ökunámskeið og önnur námskeiðum er gjarnan hafa
verið flokkuð sem tómstundanámskeið er yfirleitt hafnað.

Augn- og sjónvernd
Háskóli Íslands hefur gefið út vinnureglur varðandi augn- og
sjónvernd starfsmanna. Ef starfsmaður þarf á nauðsynlegum
búnaði til sjónleiðréttinga að halda við skjávinnu að mati
augnlæknis tekur skólinn þátt í kostnaði við gleraugnakaup
og greiðir jafnframt fyrir læknisskoðun. Yfirmaður og
augnlæknir þurfa að fylla út sérstakt umsóknareyðublað sem
má nálgast á Uglu-innri vef undir Eyðublöð –
starfsmannasvið.

Fæðisfé
Í kafla 3.4 í kjarasamningum fjármálaráðherra og Félags
háskólakennara er kveðið á um greiðslu fæðispeninga að
fullnægðum vissum skilyrðum um vinnuskyldu ef
starfsmenn njóta ekki mataraðstöðu. Skilyrðin eru sem hér
segir:
1. Vinnuskylda á viku: a.m.k. 62,5% (25 klst. Vinnustundir á viku)

1514

2. Tími vinnuskyldu: a.m.k. 2 klst. fyrir og 2 klst. eftir matarhlé
3. Lengd matarhlés 1/2 klst.*

* ef matarhléi er sleppt, greiðast fæðispeningar ekki

4. Önnur skilyrði: 1) fastur vinnustaður
2)heimili starfsmanns sé ekki á vinnustað
3)starfsmaður fái ekki ferðadagpeninga fyrir 
daginn.
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Veist þú hvernig þú ávinnur þér
rannsóknarmisseri/námsleyfi samkvæmt
kjarasamningum Félags háskólakennara?

Rannsóknarmisseri
Fastir kennarar og sérfræðingar í Félagi háskólakennara við
Háskóla Íslands geta áunnið sér rétt til rannsóknamisseris.

Ferlið
Kennari lætur athuga á launadeild og vísindasviði hvort hann
eigi rétt á rannsóknamisseri 
Ef svo er fyllir hann út umsókn og leggur fyrir sviðsforseta 
Sviðsforseti gengur úr skugga um að námskeið kennarans
verði mönnuð í fjarveru hans 
Ef svo er staðfestir hann umsóknina og sendir frumrit til
starfsmannasviðs, afrit er geymt á sviði 

Ávinnslan:
Meginreglan er sú að rannsóknamisseri ávinnst að loknum 6
misserum í kennslu hafi kennari sinnt fullri kennslu og
stjórnun. Við útreikning má taka mið af starfstíma kennarans
við Háskóla Íslands allt að 10 ár aftur í tímann. Ekki skal
aðeins litið til þess tíma er hann kom frá rannsóknamisseri
síðast, en þó skulu þrjú ár hið skemmsta líða á milli
rannsóknamissera. 

Samkvæmt reglum um starfsskyldur kennara við Háskóla
Íslands sem samþykktar voru í háskólaráði 7. apríl 2006
(reglur nr. 605/2006), skulu samanlögð stig fyrir kennslu og
rannsóknir nema að minnsta kosti 17 stigum á ári m.v. fullt
starf, og þar af skulu a.m.k. 5 stig vera fyrir rannsóknir.
Útreikningur stiga miðast við meðaltal síðustu þriggja eða

1716

R A N N S Ó K N AM I S S E R I / N Á M S L E Y F I

Vinnumatssjóður – ársmatssjóður

Ársmatssjóður – www.hi.is/is/skolinn/arsmat
Fyrir starfsmenn Háskóla Íslands og tengdra stofnana í
stjórnsýslu- og þjónustustörfum sem ráðnir eru a.m.k til eins
árs og eru jafnframt félagsmenn í Félagi háskólakennara (á
ekki við um kennara og sérfræðinga). Matið gildir fyrir
tímabilið 1. júní til 31. maí ár hvert. Á því tímabili þarf að hafa
farið fram starfsmannasamtal og starfslýsing uppfærð.

Umsóknarfestur er til 15. maí ár hvert. Fylgigögnum þarf
síðan að skila fyrir 1. júní ár hvert.

Vinnumatssjóður – www.hi.is/visindasvid
Félagsmenn í Félagi háskólakennara sem falla undir
matskerfi kennara og sérfræðinga og gegna a.m.k. hálfu
starfi eiga kost á greiðslum fyrir nýsköpun og árangur í
rannsóknum umfram vinnuskyldu á liðnu almanaksári.
Skulu þeir skila vinnuskýrslu til vísindasviðs Háskóla Íslands
eigi síðar en 1. mars ár hvert sbr. 5. grein. Matsnefnd skipuð
af háskólaráði í samráði við Félag háskólakennara metur
rannsóknastörf umsækjenda til stiga samkvæmt lið A í
matsreglum FH og HÍ og tengdra stofnana, sbr. grein 2.8 í
stofnanasamningi. 

Með kennurum og sérfræðingum er átt við eftirfarandi
starfsheiti: Aðjunkt, lektor, dósent, sérfræðingur, fræðimaður
og vísindamaður.

V I N N UM AT-  Á R S M AT
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framlögðum gögnum. Umsóknarfrestur aðjunkta um
rannsóknamisseri er 15. október árið áður en að misserinu
kemur.

Sérfræðingar á stofnunum tengdum Háskóla Íslands (SÁM,
Raunvísindastofnun, LBS og Keldur)
Akademískir starfsmenn stofnana geta sótt um
rannsóknamisseri til forstöðumanna sinna sem aftur sækja í
sjóð um rannsóknamisseri sérfræðinga á stofnunum
tengdum Háskóla Íslands.

Námsleyfi
Námsleyfi eiga við um annað starfsfólk en kennara. Þau eru
háð kjarasamningum og samþykki yfirmanns.  

Í grein 10.1.2 í kjarasamningi segir eftirfarandi: „Starfsmaður
sem unnið hefur í 4 ár hjá sama launagreiðanda og stundar
framhaldsnám með samþykki stofnunar, eða í samræmi við
endurmenntunar-/starfsþróunaráætlun viðkomandi
stofnunar, heldur launum skv. gr. 1.1.1 og fær greiddan ferða-
og dvalarkostnað skv. 5. kafla. Lengd leyfis samkvæmt þessu
er allt að 2 mánuðir á fjögurra ára fresti og lengist leyfið um
hálfan mánuð á ári eftir það. Heimilt er að veita lengri eða
skemmri námsleyfi á lengra eða skemmra árabili.“

Ferlið
Umsókn um leyfi frá störfum til að stunda framhaldsnám
skal skilað til yfirmanns viðkomandi stjórnunareiningar eða
formanns stjórnar stofnunar eftir því sem við á. Í umsókn
þarf m.a. að koma fram hvaða framhaldsnám umsækjandi
hyggst stunda, hvar það verður stundað og hvernig það
tengist starfi hans. Teljist námið ekki til framhaldsnáms þarf

fimm ára, eftir því hvort er hagstæðara fyrir viðkomandi. Þá
er samkvæmt reglunum einnig skilyrði að
rannsóknaskýrslum sé skilað árlega.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur um rannsóknamisseri er 15. október 2010
fyrir bæði haust- og vormisseri 2011.  

Ferða- og dvalarkostnaður:
Háskólaráð ákveður ferða- og dvalarkostnað í samræmi við
5. kafla. Stofnunum er heimilt að veita sérfræðingum
samsvarandi rannsóknarleyfi 1 eða 2 misseri í senn til
viðhalds sérmenntunar eða til rannsóknarstarfa á sömu
kjörum.

Aðjunktar, viðauki I með stofnanasamningi frá 7. apríl 2006
og frá 1. janúar 2009
Háskólaráði er heimilt að veita 4 aðjunktum
rannsóknamisseri á ári hverju. Við ákvörðun skal miða við að
kennt hafi verið í 7 misseri við Háskóla Íslands á föstum
launum og að starfshlutfall hafi numið að meðaltali minnst
75%. Við útreikning má taka mið af starfstíma kennarans við
Háskóla Íslands allt að 10 ár aftur í tímann. Í rannsókna -
misseri skal aðjunkt halda launum í samræmi við starfs -
hlutfall að meðaltali á undangengnum 7 misserum og fá
greidda þjálfunardagpeninga samkvæmt sömu reglum og
gilda um aðra háskólakennara. Hafi aðjunkt ekki getað
uppfyllt vinnuskyldu sína vegna veikinda eða barns burðar -
leyfis hefur það ekki áhrif á heimild hans til rannsókna -
misseris. Aðjunkt skal á sama hátt og lektorar og dósentar
leggja fram skýrslu um stöðu þeirra rannsókna sem hann
hefur unnið að og starfsáætlun fyrir tímabilið. Háskólaráð
heimilar rannsóknamisserið að undangengnu mati á
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sérstakur rökstuðningur yfirmanns að fylgja umsókninni. 

Eftir að yfirmaður/formaður stjórnar hefur samþykkt leyfi
fyrir sitt leyti, er umsóknin send starfsmannasviði, þar sem
afstaða er tekin til beiðnar um námsleyfi miðað við
fyrirliggjandi gögn og áunninn rétt. Við veitingu leyfis er fyrst
og fremst tekið mið af því hvernig það nýtist starfsmanninum
í því starfi sem hann gegnir. 

Ávinnsla
Viðmiðunartími við útreikning á námsleyfi er sl. 10 ár í starfi
við Háskóla Íslands. Veikindi og barnsburðarleyfi hafa ekki
áhrif á veitingu námsleyfis. Starfsfólk í hlutastörfum eða það
starfsfólk sem hefur verið í hlutastörfum á rétt á námsleyfum
jafn títt og starfsfólk í fullu starfi. Mánaðarlaun þeirra í leyfinu
miðast við meðaltals starfshlutfall síðustu fjögur ár í starfi.
Launakostnaður greiðist af viðkomandi rekstrareiningu. 

Umsóknarfrestur
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember fyrir leyfi sem áætlað er á
næsta almanaksári. Er þá miðað við að hægt verði að taka tillit
til leyfisins við fjárhagsáætlun komandi árs. 

Ferða- og dvalarkostnaður
Upplýsingar um ferðakostnað og dagpeninga
ríkisstarfsmanna má finna á vef fjármálaráðuneytisins
www.fjarmalaraduneyti.is.

21

Veist þú hver réttur þinn er til sumarleyfa?

Réttur til orlofs
Áunnið orlof/orlofsréttur opinberra starfsmanna miðað við
fullt starf er eftirfarandi:

Sumarorlofstímabil
Sumarorlof er á tímabilinu 1. maí til 15. september.  
Starfsmenn eiga rétt á að taka út a.m.k. 160 vinnustundir (20
daga) á sumarorlofstímabili. 
Ef orlofið er tekið eftir að sumarorlofstímabili lýkur (15.
september) skal sá hluti orlofsins lengjast um 25% hvort
sem það er að ósk starfsmanns eða yfirmanns. 

Þetta á aðeins við um það orlof sem eftir stendur þegar
sumarorlofstímabili lýkur en á ekki við þegar starfsmenn
taka út orlof fyrirfram fyrir orlofstíma.    

Nú tekur starfsmaður ekki orlof eitthvert ár og á hann þá rétt
á, með samþykki yfirmanns, að leggja saman orlof þess árs
og hins næsta til orlofstöku síðara árið.

Veikindi í orlofi
Starfsmönnum ber að tilkynna yfirmönnum án tafar um
veikindi í orlofi og ávallt skal framvísa læknisvottorði veikist
starfsmaður í orlofi. 

O R L O F  – FÆÐ I N G A R O R L O F

Aldur Vinnuskyldustundir Orlofsdagar
á ári á ári

<30 ára 192 24
30 ára 216 27
38 ára 240 30
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Ráðningarsamningur um akademískt starf getur verið
ótímabundinn eða tímabundinn til allt að fimm ára. Þegar
sérstaklega stendur á er heimilt að framlengja tímabundna
ráðningu um allt að tvö ár fram yfir fimm ára markið.

Skylt er að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi milli
starfsmanns og forstöðumanns eða þess stjórnanda sem hefur
til þess vald skv. 50. gr. stml. Í samningnum þurfa meðal annars
að koma fram ráðningarkjör starfsmanns. Sjá nánar 8. gr. og 42.
gr. stml. og reglur nr. 351/1996, um form ráðningar samninga og
skyldu til að upplýsa starfsmenn um ráðningarkjör.

Hefur þú kynnt þér lög um fæðingarorlof –
www.faedingarorlof.is ?

Fæðingarstyrkur félagsmanna aðildarfélaga BHM, sjá
úthlutunarreglur styrktarsjóðs BHM gr. 17, www.bhm.sjodir .

Báðir foreldrar eiga rétt séu þeir aðilar að sjóðnum og
uppfylla skilyrði um sjóðsaðild. 

Börn fædd 2010 – Sækja þarf um innan árs frá fæðingu
barns/barna. Fæðingarstyrkur er veittur foreldri gegn
framvísun fæðingarvottorðs og afriti af nýjum launaseðli
(með réttu starfshlutfalli). Styrkurinn er kr. 200.000 til
foreldris fyrir hvert barn í hlutfalli við starfshlutfall. 

Börn fædd 2009 – Sækja þarf um styrkinn fyrir 18 mánaða
aldur barns/barna. 
Fæðingarstyrkur er veittur foreldri gegn framvísun
fæðingarvottorðs og afriti af nýjum launaseðli (með réttu
starfshlutfalli). Styrkurinn er kr. 170.000 til foreldris fyrir
hvert barn í hlutfalli við starfshlutfall. 

Hefur þú fengið yfirlit yfir skil á greiðslum þínum í lífeyrissjóð
– www.lsr.is ?

Samkvæmt 13. grein samþykkta LSR segir að sjóðurinn skuli
eigi sjaldnar en einu sinni á ári senda sjóðfélögum upplýs -
ingar um áunninn lífeyrisrétt og um væntanlegan lífeyrisrétt
þar sem því verður við komið. Enn fremur skal sjóðurinn
upplýsa sjóðfélaga um lífeyrisréttindi þeirra með útgáfu
bæklinga og dreifirita og kynna þeim samþykktir sjóðsins,
fjárfestingarstefnu hans og annað sem snertir réttindi
sjóðfélaga, varðveislu þeirra og tryggingu og fjárhag sjóðs -
ins. Sjóðfélagi á rétt á aðgangi að upplýsingum er varða hann
sjálfan. Félagsmönnum er bent á að á heimasíðu Lífeyris -
sjóðs starfsmanna ríkisins (LSR) eru reiknivélar þar sem
hægt er að reikna út væntanlegan lífeyrisrétt úr A-deild LSR.

Hefur þú gengið frá skriflegum ráðningarsamningi?
Fjallað er um ráðningu í starf í VIII. kafla og laga nr. 70/1996,
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins
(starfsmannalaga/stml.).

Forstöðumaður stofnunar ræður starfsmenn til starfa nema
á annan veg sé mælt í sérákvæðum laga um viðkomandi
stofnun eða starfsemi. Starfsmenn eru almennt ráðnir
ótímabundið til starfa með gagnkvæmum uppsagnarfresti.
Tímabundnar ráðningar eru þó ekki óheimilar en þær mega
ekki vara samfellt lengur en í tvö ár (í sama starfi). Sjá nánar
2. mgr. 41. gr. stml.

Þann 12. júní 2008 féllu lög nr. 41/1999 um Háskóla Íslands úr
gildi þegar ný lög um opinbera háskóla nr. 85/2008 tóku gildi.
Í nýju háskólalögunum nr. 85/2008 segir í 4. mgr. 17. gr. um
veitingu starfa:
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á fæðingarorlofi stendur og missa því rétt úr styrktarsjóði,
orlofssjóði og starfsmenntunarsjóði. Með öðrum orðum, til
að halda sjóðsréttindum í fæðingarorlofi er nauðsynlegt að
greiða stéttarfélagsgjald þannig að sjóðfélagi haldi öllum
sínum réttindum og haldi áfram að vinna sér inn réttindi
meðan á fæðingarorlofi stendur. Engin lagaheimild er fyrir
Vinnumálastofnun að draga stéttarfélagsgjöld óumbeðið af
greiðslum í fæðingarorlofi. Því er óhjákvæmilegt að hafa
spurningu á eyðublaðinu varðandi fæðingarorlofsgreiðslu
um hvort umsækjandi vilji vera áfram í sínu félagi og þar
með greiða til þess félagsgjöld. Því er nauðsynlegt að minna
félagsmenn á að standa vörð um réttindi sín og félagsaðild
og krossa í viðeigandi reit. 

Börn fædd 2008 – Sækja þarf um styrkinn fyrir 18 mánaða
aldur barns/barna: 
Fæðingarstyrkur er veittur foreldri eftir 3ja mánaða
fæðingarorlof: Greiðsluáætlun frá Fæðingarorlofssjóði og
vottorð launagreiðanda um ráðningarkjör þurfa að fylgja
ásamt umsókn. Styrkurinn er kr. 170.000 til foreldris fyrir
hvert barn í hlutfalli við starfshlutfall. 

Sé um að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu er greiddur
út hálfur fæðingarstyrkur. 

Fæðingarorlofssjóður á Hvammstanga
Um áramótin 2006–2007 fluttist Fæðingarorlofssjóður frá
Tryggingastofnun ríkisins til Vinnumálastofnunar.
Umsækjendum í fæðingarorlofi er bent á að snúa sér til
Fæðingarorlofssjóðs, Strandgötu 1, 530 Hvammstanga með
umsóknir sínar. Vefsíðan er www.faedingarorlof.is.
Símanúmer Fæðingarorlofssjóðs er 582 4840 og fax er 582
4850. Skattkorti af höfuðborgarsvæðinu á að skila á Engjateig
11, 105 Reykjavík en öll önnur gögn skal senda á
Hvammstanga. 

Munið að setja X-ið!
Þegar sótt er um úr Fæðingarorlofssjóði þarf að fylla út
umsókn hjá Vinnumálastofnun. Á umsóknareyðublaðinu eru
reitir þar sem umsækjandi er beðinn um að setja x þar sem
það á við, m.a. hvort viðkomandi óski eftir því að
stéttarfélagsgjöld verði dregin frá greiðslum úr
fæðingarorlofssjóði. Þeir sem merkja x við þann reit teljast
félagsmenn í viðkomandi stéttarfélagi. 

Réttarstaða hinna sem ekki kjósa að krossa í þennan reit er
hins vegar önnur. Þeir teljast ekki félagsmenn á meðan
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1. Lektorar og dósentar í fullu starfi með færri en 10
rannsóknastig að meðaltali síðustu þrjú eða fimm ár fá
hlutfallslega aukningu í kennsluskyldu sbr. töflu A.
Aðjunktar í fullu starfi með færri en 7 rannsóknastig að
meðaltali síðustu þrjú eða fimm ár fá á sama hátt
hlutfallslega aukningu í kennsluskyldu sbr. töflu B.

2. Taka skal tillit til starfshlutfalls og rannsóknarskyldu í
hverju tilviki þegar vikið er frá almennum reglum.

3. Taka skal tillit til breytinga á starfsskyldum vegna töku
fæðingar orlofs, veikinda eða slysa, sbr. gildandi reglur þar
um.

4. Ekki skal auka hlutfall kennsluskyldu fyrstu fimm árin í
starfi hjá Háskóla Íslands.

Hlutfallslega aukin kennsluskylda samkvæmt lið A er eins og
fram kemur í töflum A og B þegar um fullt starf er að ræða.

A.

Tafla A Tafla B
Rannsóknavirkni Rannsóknarvirkni 
3 ára meðaltal 3 ára meðaltal

Lektorar og dósentar í fullu starfi Aðjunktar í fullu starfi
Rannsóknastig Kennsluskylda Rannsóknastig Kennsluskylda

9 49% 6 66%
8 50% 5 67%
7 51% 4 68%
6 52% 3 69%
5 53% 2 70%
4 54% 1 71%
3 55% 0 72%
2 56%
1 57%
0 58%

Starfsskyldur

Starfsskyldur dósenta og lektora í fullu starfi:
Fullt starf Hlutfall < 30 ára 30 – 37 ára > 38 ára
Kennsla 48% 792 781 769
Rannsóknir 40% 660 650 641
Stjórnun 12% 198 195 192
Samtals 100% 1.650 1.626 1.602

Starfsskyldur dósenta og lektora í hlutastörfum:
50% starf Hlutfall < 30 ára 30 – 37 ára > 38 ára
Kennsla 48% 396 390 384,5
Rannsóknir 40% 330 325,2 320,4
Stjórnun 12% 99 97,6 96,1
Samtals 100% 825 813 801

37% Hlutfall < 30 ára 30 – 37 ára > 38 ára
Kennsla 68% 415,1 409 402,9
Rannsóknir 22% 134,3 132,3 130,4
Stjórnun 10% 61,1 60,2 59,3
Samtals 100% 610,5 601,5 592,5

Almennar starfsskyldur aðjunkta:
Fullt starf Hlutfall < 30 ára 30 – 37 ára > 38 ára
Kennsla 65% 1.072,5 1.057 1.041
Rannsóknir 31% 511,5 504 497
Stjórnun 4% 66 65 64
Samtals 100% 1.650 1.626 1.602

Undantekningar frá almennum starfsskyldum

Hlutfallsleg aukning kennsluskyldu umfram almennar
starfsskyldur byggist á meðaltals rannsóknavirkni síðasta
árs, síðustu þriggja ára eða síðustu fimm ára eftir því hvað er
hagstæðast fyrir viðkomandi.
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B.
Þrátt fyrir lið A getur kennari óskað eftir því að auka
kennsluskyldu sína á kostnað rannsóknaskyldu. Þá getur
deildarforseti við sérstakar aðstæður, t.d. vegna tímabundins
álags, skorts á kennslukrafti, veikinda eða fjarvista af öðrum
toga, ákveðið í samráði við kennara að hann auki
kennsluskyldu sína tímabundið á kostnað rannsóknaskyldu.
Breytingar af þessu tagi skulu ekki hafa í för með sér að laun
verði lægri en ef aukin kennsla væri unnin í yfirvinnu.  Enn
fremur getur rektor kallað starfsmann tímabundið til
sérstakra starfa og breytast þá starfsskyldur hans eftir
samkomulagi.

Um hlutfallslega aukna kennsluskyldu skv. liðum A og B
gildir eftirfarandi:

– Stjórnunarskylda helst óbreytt en rannsóknaskylda
minnkar að sama skapi og kennsluskyldan eykst.

– Yfirvinnuþak vegna kennslu breytist ekki.
– Kennslustigum fjölgar um 0,5 stig á ári fyrir hvern

hundraðshluta sem kennsluskyldan eykst af
heildarvinnuskyldu.

28

FH_Layout 1  4/27/10  1:40 PM  Page 28


