
 
 

Skýrsla stjórnar Félags háskólakennara 
starfsárið 2013-2014 

 
 

Í lögum félagsins er hlutverk þess að bæta starfsaðstöðu félagsmanna, vinna að bættum kjörum og 
auknum réttindum félagsmanna, vera í fyrirsvari félagsmanna gagnvart skyldum og innlendum og 
erlendum félagssamtökum.  Einnig að stuðla að samstöðu félagsmanna og efla kynni þeirra og að lokum 
að efla skilning aþjóðar á þeim málum er horfa til framfara fyrir Háskóla Íslands.  Stjórnin telur skýrsluna 
endurspegla þessi hlutverk félagsins. 
 
Fjöldi félagsmanna 
Fjöldi félagsmanna í  Félagi háskólakennara voru um 960 þann 1. apríl 2013.    Samtals starfa 860 innan 
veggja Háskóla Íslands.  Af þeim eru 162 í starfi dósenta, 153 í stöðu lektora, 86 í stöðu aðjúnkta,  14 í 
stöðu vísindamanna, fræðimanna og sérfræðinga, 175 í rannsóknartengdum störfum og 270 er sinna 
stjórnsýslustörfum.   Þá er fjöldi félagsmanna starfandi á Landsbókasafni samtals 29, á 
Raunvísindastofnun 35, samtals 28 starfandi á Árnastofnun og 8 á Tilraunastöðinni að Keldum. 
 
Stjórn 
Stjórn Félags háskólakennara starfsárið 2013 - 2014 skipuðu eftirfarandi: 
Jörundur Guðmundsson, formaður (stjórnsýsla) 
Michael Dal, varaformaður (lektor)  
Baldvin M. Zarioh, ritari (stjórnsýsla) 
Ragna Steinarsdóttir, gjaldkeri (bókasafn) 
Ármann Höskuldsson, meðstjórnandi (vísindamaður) 
Hákon Hrafn Sigurðsson, meðstjórnandi (dósent) 
Stefán Hrafn Jónsson, meðstjórnandi (dósent) 
 
Á starfsárinu voru samtals 16 stjórnarfundir auk fjölda samráðs- og vinnustaðafunda.   
 
Starfsmaður 
Fastráðinn starfsmaður félagsins er Helga Birna Ingimundardóttir, framkvæmdastjóri.   
 
Skrifstofa 
Leigusamningi félagsins í Háskólabíói var sagt upp í febrúar 2014.  Eftir nokkra leit að húsnæði á 
háskólasvæðinu fannst hentugt og ódýrara húsnæði til leigu í Bændahöllinni.  Skrifað var undir nýjan 
leigusamning 1. apríl 2014. Heimilisfang félagsins er því: „Bændahöllin við Hagatorg, suðurendi 
2.hæð“. 
 
Trúnaðarstörf 
Fulltrúi félagsins á háskólaþingi er Ármann Höskuldsson og varamaður er Baldvin Zarioh. 
Í siðanefnd HÍ var skipuður fyrir hönd félagsins, Sveinbjörn Björnsson. 
Skoðunarmenn félagsins eru Sigríður Jónsdóttir og Íris Davíðsdóttir.   



Trúnaðarmenn félagsins eru rúmlega tuttugu að tölu.  Í samninganefnd félagsins sitja stjórn og 
trúnaðarmenn og því er mjög mikilvægt að félagið hafi tengiliði á öllum sviðum og stofnunum þar sem 
félagsmenn starfa. 
 
Formaður félagsins, Jörundur Guðmundsson, hefur setið formannafundi BHM á starfsárinu.  Ármann 
Höskuldsson var kosin í stjórn orlofssjóðs BHM fyrir hönd félagsins í apríl 2013.  Ragna Steinarsdóttir 
sat sem fulltrúi félagsins í stjórn Styrktarsjóðs BHM. Brynhildur G. Flóvenz er fulltrúi félagsins í 
laganefnd BHM.  Framkvæmdastjóri félagsins hefur setið i lífeyrisnefnd BHM og í kjara- og 
réttindanefnd bandalagsins. 
 
Fréttabréf og fundargerðir stjórnar. 

Félag háskólakennara sendi alls þrjú fréttabréf til félagsmanna á starfsárinu, í júní og desember 2013 

og janúar 2014.  Tilgangur þeirra er að upplýsa félagsmenn um stöðu kjaramála og fleiri atriði sem eru 

til umfjöllunar stjórnar og vekja athygli á réttindum félagsmanna s.s. sjóðum BHM og fleira.  Á 

starfsárinu var ákveðið birta fundargerðir stjórnar á heimasíðu félagsins. 

 

Kjaramál 

Kjarasamningur Félags háskólakennara sem undirritaður var 6. júní 2011 rann út 31. janúar 2014.  Það 

var því ljóst strax í upphafi starfsárs nýrrar stjórnar félagsins að kjaramálin yrðu fyrirferðamikil í starfinu 

framundan. Það má segja að Háskólaráð hafi gefið tóninn í þessum efnum því í fundargerð þess frá 5. 

september sl. kemur fram að stjórnendur allra háskóla eru áhyggjufullir vegna fjárlaga næsta árs og 

þess hve lítið svigrúm er til að bæta kjör starfsmanna.  Í stefnu HÍ vegna starfsársins 2013-2014 segir 

hins vegar orðrétt í kaflanum um mannauð: „Áhersla á bætt kjör og aðstöðu starfsfólks skólans“.   

Á fundi samráðsnefndar um kjaramál Fh annars vegar og HÍ hins vegar í september sl.,  var því velt upp 

hvort hægt væri að fara sömu leið og gert var í kjarasamningsgerð á árinu 2006 þar sem samið var um 

ákveðið fjármagn í gegn um stofnanasamninga félagsins til að bæta kjör félagsmanna.  Fulltrúar HÍ tóku 

vel í þá hugmynd Fh og ákveðið var að Fh myndi óska eftir sameiginlegum fundi með SNR annars vegar 

og fulltrúum HÍ hins vegar. Sá fundur var haldinn í október sl. og Fh rifjaði upp að ekkert hefði gengið í 

að virkja samkomlag um samræmt launakerfi háskólamenntaðs starfsfólks opinberu háskólanna eins 

og samið var um árið 2012.  Hægt væri að réttlæta aukið fjármagn í stofnanasamning félagsins m.a. 

vegna óbættra nemendaígilda sem ríkið hefur ekki greitt HÍ fyrir.   Fundurinn var jákvæður að hálfu 

SNR, sem þóm vísaði til þess að ákvörðunin væri hjá menntamálaráðuneytinu og ráðherrum.  

Á fundi stjórnar Félags háskólakennara í október 2013 var það mat formanns að erfitt verði að semja 

um launaleiðréttingar félagsmanna nema með sameiginlegu átaki félagsins og stjórnenda skólans.  Á 

fundinum var ákveðið eftirfarandi: 

i. Að boða trúnaðarmennt til fundar og fara yfir stöðuna með þeim og fá hugmyndir þeirra í 

kröfugerð félagsins. 

ii. Kennarar í stjórn hittist og ákveði framhald vinnunar við skoðun á mati á kennslu til 

vinnustunda. 

iii. Óska eftir fundi með menntamálaráðherra. 

Á fundi með trúnaðarmönnum í nóvember sl. voru eftirtalin áherslumál sett á oddinn:  

 Mikið vinnuálag á kennurum sem þarf að minnka. 

 Mikilvægt að mat að kennslu til vinnustunda verði samræmt milli deilda/sviða. 

 Hafa samninga skýra og skriflega. 



 Galli að rannsóknir þeirra sem ekki eru akademískir séu hvergi metnar.  Þarf að skoða og laga.  

 Stytting vinnuvikunnar. 

 Launahækkun. 

 Virkja starfsmat á LBS. 

 Ferðakostnaður þegar starfsmenn eru í vettfangferðum á fjöllum. 

 Greiðslur fyrir stundakennslu. 

 Menn sammála um að halda áfram með samkomulag sem undirritað var 10. maí 2012 um  
áætlun um nýtt samræmt launakerfi háskólamenntaðs starfsfólks opinberu háskólanna. 

i. Að sami stigafjöldi samkvæmt matskerfi akademískra starfsmanna 
(háskólakennarar og sérfræðingar) gefi sömu laun, óháð starfsheiti og að 
öllum akademískum starfsmönnum verði varpaði í sömu launatöflu. 

ii. Laun starfsmanna stjórnsýslu skóla verði skoðuð og samhæfð launaum 
akademískra starfsmanna eins og kostur er. 

iii. Skýra og skilgreinalauna röðun og réttindastöðu framhaldsnema (styrkþega). 
iv. Ný launasetning verði innleidd í skrefum samkvæmt nánari samkomulagi. 
v. Styðja og styrkja stefnu mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 

samstarf opinberra háskóla og samráð þeirra í milli til hagræðingar og 
aukinna gæða. 

 
Þann 21. nóvember sl. var undirrituð viðræðuáætlun Félags háskólakennara annars vegar og SNR hins 
vegar.  Stjórn félagsins ákvað á fundi sínum í desember sl. að vera í samfloti með stéttarfélögum innan 
BHM í komandi kjarasamningum en halda þeim möguleika opnum að draga samningsumboðið til baka 
ef málin þróast þannig að ekki verði unnið að sérmálum félagsins.  Ekki megi draga úr möguleika 
félagsins að grípa til séraðgerða ef á þarf að halda. 
 
Samninganefnd ríkisins dró lappirnar í að boða Félag háskólakennara til fundar vegna 
kjarasamningsgerðar.  Fyrsti fundur var ekki boðaður fyrr en 3. febrúar síðastliðinn.  Á fundinum fór 
SNR yfir samningsforsendur sínar þar sem í boði var hækkunin sem almenni markaðurinn samdi um í 
desember.  Félag háskólakennara ítrekaði kröfur sínar um sömu laun fyrir sömu stig og sagði jafnframt 
frá því að félagið væri tilbúið til að beita verkfallsvopninu ef á þyrfti að halda.  Félagið hafi sýnt mikla 
þolinmæði í þeim niðurskurði sem átt hefur sér stað hjá HÍ undanfarin ár.  Mælirinn væri hins vegar 
fullur nú.  Félagið væri ennfremur tilbúið til að finna leiðir til kauphækkana í gegn um 
stofnansamninginn t.d. vegna óbættra nemendaígilda. Á fundi þann 12. febrúar sl. ítrekaði félagið 
kröfur sínar og lagði fram ýmis gögn því til sönnunnar.  SNR sagði að ekkert væri á borðinu nema það 
sem samið var um hjá almenna markaðinum. 
 
Stjórn Félags háskólakennara boðaði til almennra félagsfunda á tímabilinu 27. feb. til 5. mars. til að fara 
yfir stöðu mála á öllum sviðum skólans og Landsbókasafni.  (sjá meðfylgjandi auglýsingu). 
Þrátt fyrir að þátttaka félagsmanna hefði mátt vera meiri á fundunum þá var ljóst að félagsmenn eru 
þreyttir á lélegum launum og tilbúnir til aðgerða. 
 
Stjórn félagsins ákveð því á fundi sínum í mars að boða til verkfalls.  Ákveðið var að hafa 
atkvæðagreiðsluna rafræna á tímabilinu 17. – 21. mars og að verkfall yrði boðað á tímabilinu 25. mars 
til 10. maí að báðum dögum meðtöldum, sem er prófatímabil í HÍ.  Þá var einnig ákveðið að skipa í 
kjörstjórn.   
 
Stjórn Félags prófessora sendi stuðningsyfirlýsingu vegna aðgerða Félags háskólakennara í kjaramálum 
þann 19. mars sl. 
 



Kjörstjórn kom saman laugardaginn 22. mars og opnaði fyrir niðurstöður atkvæðagreiðslunnar.  Á 
kjörskrá voru 920 félagsmenn, þátt tóku 65,9%.  „Já“ sögðu 502 eða 82,8% af greiddum atkvæðum og 
„nei“ sögðu 104 eða 17,2% af greiddum atkvæðum.  Niðurstaða um boðum verkfalls var því afgerandi. 
 
Formaður saminganefndar ríkisins hafði strax samband við formann félagsins í kjörfar úrslitanna og 
fundur samninganefnda var ákveðinn eftir helgina.   Á fundinum var ákveðið að skipa starfshóp með 
fulltrúum Fh, fjármálaráðuneytisins, menntamálaráðuneytisins og HÍ.  Starfshópnum var falið að leita 
leiða til fjárauka til HÍ sem yrði notaður til að fjármagna launabætur fyrir skólann og stofnana.  Fundur 
var haldinn með rektor skólans sem lýsti yfir þungum áhyggjum um mögulegt verkfall og lofaði að beita 
áhrifum sínum.   
 
Stjórn félagsins skipaði fulltrúa í verkfallsstjórn og þá var einnig ákveðið með hvaða hætti úthlutun úr 
verkfallssjóði yrði, ef kæmi til verkfalls. 
 
Eftir fund með SNR í byrjun apríl var ljóst að fjármálaráðherra gaf samþykki sitt fyrir því að koma á móts 
við HÍ í bættum nemendaígildum til að leiðrétta kjör félagsmanna Félags háskólakennara.  Vinna 
starfshóps ráðuneytanna beggja, HÍ og Fh hafði skilað sér.   
 
þann 16. apríl sl. var skrifað undir miðlægjan kjarasamning milli félagsins og fjármálaráðuneytisins 
annar vegar og stofnanasamninga milli félagsins og stofnana þar sem félagsmenn starfa hins vegar.  
Helstu atriði nýs kjarasamnings Félags háskólakennara annars vegar og fjármálaráðherra hins vegar 
undirrituðum 16. apríl 2014 eru: 
  
Samningstími: 1. mars 2014 – 30. apríl 2015 
 
Launatafla hækkar um 2,8% frá og með 1. mars. 2014 .  
 
Eingreiðsla kr. 14.600 mv. fullt starf vegna febrúar 2014 
 
Persónuuppbót/desemberuppbót  2014 kr. 73.600 
 
Orlofsuppbót  2014 kr. 39.500 
 
Eingreiðsla 1. apríl 2015, kr. 20.000 mv. fullt starf. 
 
Forsendur  þess að skrifað var undir miðlægjan kjarasamning við fjármálaráðherra voru þær að gerðar 
voru breytingar á grunnröðun í stofnanasamningum félagsins annars vegar og stofnunum hins 
vegar.  Þær eru Háskóli Íslands, Stofnun Árna Magnússonar, Landsbókasafn Íslands – háskólabókasafn, 
Tilraunastöðin að Keldum og Raunvísindastofnun. 
Helstu breytingar á stofnanasamningunum eru þær að allir félagsmenn hækka út á hægri ás 
launatöflunnar. 
 
Andvirði stiga úr Vinnumatssjóði verða hér eftir reiknuð á sama verðgildi fyrir alla akademíska 
starfsmenn. Vinnumatssjóður FH verður þó áfram sérstakur sjóður. 
 
Haldnir voru samtals tíu kynningarfundir um nýja samninga á öllum sviðum skólans og stofnunum þar 
sem félagsmenn starfa. Mæting á kynningarfundina var mjög góð og miklar umræður sköpuðust. 
 
Í atkvæðagreiðslu um kjarasamninginn sem haldin var dagana 30. apríl til 6. maí var niðurstaðan 
afgerandi.  Á kjörskrá voru 960 félagsmenn.  Þátt í atkvæðagreiðslunni tóku alls 532 félagsmenn eða 
55,4%.  „Já“ sögðu 475 eða 89,3% af greiddum atkvæðum og „nei“ sögðu 36 eða 6,8% af greiddum 
atkvæðum, 21 skiluðu auðu. 



 
Með undirritun og samþykkt þessara samninga er ljóst að meginkröfur félagsins um að sömu stig 
ættu að gefa sömu laun,  að laun starfsmanna stjórnsýslu HÍ  verði samhæfð launum akademískra 
starfsmanna og leiðrétting launa félagsmanna starfandi á stofnunum náðust.  Því ber að fagna. 
 
Samráðsnefnd Félags háskólakennara og HÍ í kjaramálum 
Á vettvangi samráðsnefndar félagsins og HÍ hefur auk kjaramála  verið unnið að skoðun á mati á 
kennslustunda til vinnustunda.  Félagið fékk til skoðunar gögn vegna þess fyrir árið 2012.  Kennarar í 
stjórn félagsins hafa tekið virkan þátt í þessari skoðun og þessi vinna er enn í gagni.  Beðið er eftir 
uppgjöri vegna þessa fyrir árið 2013.  Ljóst má vera að þetta málefni verði ofarlega á baugi komandi 
stjórnar félagsins á næsta starfsári.  Þá hefur einnig verið unnið að endurskoðun á málefnum aðjúnkta 
starfandi við HÍ í samráðsnefndinni.  Nokkur einstaklingsmál hafa einnig verið á borði samráðsnefndar 
sem hafa verið leyst farsællega. 
 
BHM 
Formaður Félags háskólakennara hefur sótt fundi formannaráðs BHM í samræmi við ný lög 
bandalagsins.   
Bandalagið stóð fyrir kjarakönnun á árinu sem tókst vel.  Niðurstöður könnunarinnar voru kynntar 
lítillega á aðalfundi BHM 30. apríl sl. en niðurstöður verða kynntar á næstu dögum.  Fyrirtækið Maskína 
sér um könnunina. 
Félag háskólakennara tók þátt samfloti aðildarfélaga BHM í gerð kjarasamninga og í sameiginlegum 
kjarafundum bandalagsins á vormánuðum 2014. 
 
Samstarf 
Stjórnarmenn úr Félagi háskólakennara á Akureyri komu til fundar við stjórn Félags háskólakennara í 
desember 2013 auk þess sem formaður FH fundaði með FHA á Akureyri í aðdraganda kjarasamninga.  
Meðal annars var rætt um: 

- Með hvaða hætti samflot félaganna ætti að vera með BHM. 
- Farið var yfir stöðu Fh með SNR. 
- Nýtt fyrirkomulag skilgreindra stjórnunarstarfa kennara í Fh við HÍ sem taka á gildi 1. janúar 

2014. 
- Sameiningarmál félaganna.  Stjórn FHA sér ekkert því til fyrirstöðu að félögin sameinist.  Þó 

þarf að svara spurningum um framtíð SKREF og vinnumatssjóðs FHA.  Hægt væri að leysa 
ýmis mál í stofnanasamningur við HA eins og Fh gerir við aðrar stofnanir. FHA mun halda 
félagsfund og taka ákvörðun um sameiningu og framkvæmdastjórar félaganna munu skiptast 
á gögnum. 

- Ákveðið var að félögin munu hafa náið og gott samstarf í komandi kjarasamningum. 
 

Málefni einstakra félagsmanna 
Á skrifstofu félagsins leita fjölmargir félagsmenn með ýmis mál sem þeir óska eftir aðstoð við að fá 
úrlausn á.  Vel hefur gengið að leysa úr erindum félagsmanna á liðnu starfsári og skrifstofa félagsins vill 
hvetja félagsmenn að hika ekki við að hafa samband ef eitthvað bjátar á í kjara- og/eða réttindamálum 
eða ef upplýsinga er þörf. 
 
Erlent samstarf 
Síðastliðin ár hafa norræn kennarafélaög skiptst á að halda sameiginlega ráðstefnu í maí/júní ár hvert.  

Næsti fundur verður í byrjun júní í Svíþjóð.  Unnið hefur verið að samræmingu launaganga milli 

landanna á starfsárinu. 

 

 
 



 
Lokaorð 

Með nýgerðum kjara- og stofnanasamningum félagsins að viðbættum launabótum og hagræðingar-

aðgerðum á síðasta samningstímabili er ljóst að hagur og kjör félagsmanna hafa batnað verulega. 

Fullyrða má að FH hafi skotist fram fyrir fjölda annarra félaga innan BHM og langt um fram þau kjör 

sem almennt bjóðast í samningum nú á vordögum. Sem dæmi má taka að grunnlaun félagsmanna í 

fjölmennum í launaflokki L12 hafa hækkað um 97.000 kr á mánuði á tæplega 3 ára tímabili eða 

tæplega 20%. 

Þó er ljóst að halda verður áfram á sömu braut. Minnt er á að í stofnanasamningi nú fékkst fram að 

ávallt skuli greiða sömu laun fyrir sömu stig framvegis og á það að veita tryggingu fyrir því að okkar 

félagsmenn dragist ekki aftur úr í launamálum. 

Fyrrnefnd skoðun á mati á vinnu til kennslustunda og mismunandi fyrirkomulagi þeirra mála eftir 

sviðum verður eitt mikilvægasta viðfangsefni næstu stjórnar félagsins, enda ljóst að falin mismunun á 

sér þar hugsanlega stað. 

Málefni stundakennara og aðjunkta II verða einnig ofarlega á dagskrá og mikilvægt að finna 

framtíðarlausn á málefnum þeirra. 

Að lokum er bent á að samningar verða lausir á nú í lok apríl 2015 og mál að hefja undirbúning fyrir 

þá lotu við fyrsta tækifæri. 

 

Fráfarandi stjórnarmönnum eru þökkuð vel unnin störf í þágu félagsins, sitjandi stjórnarmönnum og 

framkvæmdastjóra þakkað samstarfið. 

 

 

 

 


