
 
 
 
 
 

 

 
10. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn mánudaginn 16. apríl  2015 í Bændahöllinni. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Guðmundur Ingi Guðmundsson, 

Michael Dal og Helgi Áss Grétarsson.  Ármann Höskuldsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir boðuðu forföll. Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 25. febrúar 2015, meðfylgjandi. 
Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 

2.  Kjaramál  
i.  Samráðsnefndarfundur 15. apríl. 
ii. Staða í samningum BHM samflots. 
iii. Verkfallssjóður BHM, framlag Félags háskólakennara.   

3. Aðalfundur 2015.  
4.  Siðareglur stjórnar framhald. 
5.  Nordisk møde i Danmark 1. - 3. júni 2015. 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 25. febrúar 2015 

Breyting var gerð á þriðja lið fundargerðarinnar um kjaramál.  Setningin verður svona: 

„Formaður sagði frá fundi sem hann átti með SNR (Samninganefnd ríkisins).  Kjarasamningur 

Fh rennur út tveimur mánuðum seinna en annarra BHM félaga.  Fundurinn var jákvæður og 

minnti formaður m.a. á þá kröfu félagsins að sömu heildarstig gefi sömu laun.“ 

Fundargerðin samþykkt að öðru leyti og til birtingar á heimasíðu félagsins. 

 

2.  Kjaramál. 

Samráðsnefndarfundar Fh og HÍ haldinn 15. apríl. 

i) Fulltrúar Fh hafa á undanförnum mánuðum kallað eftir upplýsingum um fyrirkomulag vegna 

skilgreindra stjórnunarstarfa hjá kennurum í Fh, þ.e. veittan kennsluafslátt.  Fram kom að HÍ 

muni í kjölfar fundarins senda félaginu þær upplýsingar sem komnar eru.  Félag háskólakennara 

kom því skýrt á framfæri að ef reglur verða ekki gerðar skýrar og gegnsæjar fyrir félagsmenn 

fyrir haustið, þá muni félagið segja upp þessu fyrirkomulagi. Ekki gangi til lengdar að reglur 

varðandi vinnu við stjórnun kennara séu mismunandi milli Fh annars vegar og FPR hins vegar. 

 

ii) Fh vill ljúka vinnu vegna bókunar um SKREF frá síðustu samningum, eftirstöðvarnar eru 

12,9 milljónir.  HÍ sér möguleika á því að færa upphæðina inn í ársmatssjóðinn.  Fh er ekki 

sammála því og vill skoða fleiri leiðir.  Ákveðið að aðilar skoði málið og finni lausn hið fyrsta. 

 

iii) Rætt var um mat á kennslu til vinnustunda.  Félagið hefur fengið upplýsingar um 

kennslumagn til vinnustunda úr Kol.  Ekki er þó talið að gögnin séu að öllu leyti áreiðanleg. 

 

iv) Rætt var um tilfærslu á starfsskyldum, afslátt af kennslu vegna rannsókna. 
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v) Rætt var um tímakaup lífeyrisþega er stunda kennslu.  Upphæð tímakaupsins er mismunandi 

eftir Fh annars vegar og FPR hins vegar.  Fh bíður eftir frekari gögnum frá launadeild HÍ. 

 

vi) Fulltrúar HÍ sögðu frá hækkun á taxta stundakennara sem Háskólaráð hefur samþykkt. 

Hækkunin er mismikil eftir menntun (Bakkalárpróf = 2,3%, Meistarapróf = 4,7% og  

doktorspróf = 7,2%) og til viðbótar er greitt 10% hækkun á launataxta stundakennara ef 

viðkomandi eru fulla ábyrgð á þeim námskeiðum sem þeir kenna.  

 

vii) Rætt var um stofnanasamning milli Fh og Keldna vegna kennslu fyrir HÍ og óánægju 

meðal vísindamanna sem raðast í efri launaflokka en laun þeirra eru ekki sambærileg FPR. 

 

Staða í kjarasamningum BHM samflots.   

Fundir hafa verið haldnir reglulega milli BHM samflots annars vegar og SNR hins vegar. 

Lítið hefur þokast í viðræðunum og SNR mætir ítrekað óundirbúin til fundar.  SNR heldur 

fast við tilboð sitt um 3,5% hækkun launa á þremur árum, það er hins vegar langt frá kröfum 

BHM félaga sem vilja að menntun sé metin til launa. Verkföll  hjá  tilteknum stofnun hafa 

staðið frá 7. apríl og fleiri stofnanir munu bætast við.  Staðan er grafalvarleg. 

 

Verkfallstjóður BHM. 

Stjórn Félags háskólakennara ákvað að styrkja verkfallssjóð BHM-félaga um eina milljón króna, 

til að knýja fram alvöru viðræður við SNR. 

 

3. Aðalfundur Félags háskólakennara 2015.  

Stjórnarmenn sem voru kosnir á aðalfundi félagsins árið 2013, ætla allir að bjóða sig fram til 

áframhaldandi stjórnarstarfa fyrir félagið.  Fundur verður með kjörnefnd félagsins 21. apríl 

næstkomandi.  Ákveðið var að hafa aðalfund félagsins þann 12. maí næstkomandi, á 

Háskólatorgi. 

 

4. Siðareglur stjórnar. 

Ákveðið var að fela framkvæmdastjóra að klára siðareglurnar með þeim athugasemdum sem 

komnar eru og leggja fram á næsta stjórnarfundi. 

 

5. Nordisk møde i Danmark 1. - 3. júni 2015. 

Michael, Baldvin og Guðmundur gáfu kost á sér að sækja vinnufundinn fyrir félagið.  

Framkvæmdastjóri athugi með áhuga annarra stjórnarmanna. 

 

6. Önnur mál. 

Michael sagði frá vinnu með samráðsnefnd Fh og FPR annars vegar og HÍ hins vegar um 

rannsóknarmisseri.  Farið var yfir ýmsar tölulegar upplýsingar. 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 14:00 

Næsti fundur 4. maí nk. 
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