
 
 
 
 

 

 

 

11. fundur stjórnar 2013/2014 haldinn mánudaginn 7. apríl 2014 í Háskólabíó, kl. 12:00 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Ragna Steinarsdóttir, Baldvin Zarioh og Stefán 

Hrafn Jónsson, Ármann Höskuldsson, Michael Dal og Hákon Hrafn Sigurðsson. 

Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 

 
1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 2. apríl 2014.  Útgáfa til birtingar á heimasíðu félagsins. 

2. Kjaramál. 
3. Verkfallsstjórn, framhald síðasta fundar. 
4. Kjaradeilusjóður, úthlutanir ef til verkfalls kemur. 

 

 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 2. apríl 2014. 

Samþykkt að breyta setningu 2. mgr. 3 liðar um kjaramál til birtingar á heimasíðu.   

 

Að öðru leyti var fundargerðin samþykkt. 

 

2. Kjaramál. 

Formaður sagði frá stöðu mála.  Undirbúningshópur mmr/fmr annars vegar og fulltrúar 

Háskóla Íslands  hins vegar hefur komið saman.  Aðilar kostnaðarmátu kröfur Félags 

háskólakennara og  veltu upp leiðum um það hvernig hægt er að koma á móts við þær t.d. 

með vangoldnum nemendaígildum og/eða afmælissjóði.  Ákvörðun þess efnis liggur hjá 

ráðuneytunum báðum og enn er ekki vitað hver hún verður. Til að hægt verði að ganga frá 

samningum þarf félagið að berjast fyrir fjármagni fyrir stofnanir tengdar háskólanum. Rektor 

HÍ hefur átt fund með fjármálaráðherra vegna málsins. 

 

Ljóst er að félagið mun ekki sætta sig við að fá áfangahækkanir nú ef niðurstaðan verður sú 

að HÍ fá aukið fjármagn í áföngum.  Félagið mun nota verkfallsþrýstingin til að spyrða 

launatölu heildarstiga kennara við launatöflu FPR. 

 

Rætt var um ýmsar leiðir í samningamálum m.a. hvort samið verði miðlægt með BHM og 

gengið frá gunnröðun í stofnanasamningum áður. 

 

 

 

3. Verkfallsstjórn, framhald síðasta fundar. 

Ákveðið var að verkfallsstjórn muni skipa: Baldvin Zarioh, Ármann Höskuldsson, Elín 

Blöndal lögfræðingur, Íris Davíðsdóttir og Auður Styrkársdóttir. 

 

4. Kjaradeilusjóður. 
Rætt var um greiðslur úr kjaradeilusjóði í verkfalli.  Fyrir fundinn lá eftirfarandi tillaga að 

greiðslum úr verkfallssjóði: 
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Dagar í verkfalli Upphæð á dag 

1 19.000 

2 18.000 

3 17.000 

4 16.000 

5 15.000 

6 14.000 

7 13.000 

8 12.000 

9 12.000 

10 12.000 

 

Eftir umræður í stjórn var eftirfarandi tafla ákveðin: 

 
Dagar í verkfalli Upphæð á dag Samtals 

1 19.000 19.000 

2 18.000 37.000 

3 17.000 54.000 

4 16.000 70.000 

5 15.000 85.000 

6 14.000 99.000 

7 13.000 112.000 

8 12.000 124.000 

9 12.000 136.000 

10 12.000 148.000 

 

Jafnframt var ákveðið að hafa nokkur dæmi með töflunni í útsendingu til félagsmanna er 

sýndu að þá samtalsupphæð sem greidd verði eftir tiltekna fjölda daga í verkfalli miðað við 

fullt starf. 

 

 

 

Fundi lauk um 14:00 

Næsti fundur mánudagur 7. apríl, kl. 15:00. 

 

 

 

 

 

 


