
 
 
 
 

 

 

 

3. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn mánudaginn 6. október 2014 í  Bændahöllinni kl. 

12:00. 

 

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

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

boðaði forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð.  

 
Fyrir fundinn lá eftirfarandi dagskrá: 
 

1. Fundargerð stjórnarfundar Félags háskólakennara dags. 11. september 2014, 
meðfylgjandi.  Útgáfa til birtingar á heimasíðu. 

2. Nýjar reglur vinnumatssjóðs. 
3. Bréf félagsmanns dags. 16. september 2014, meðfylgjandi. 
4. Frestað frá síðasta fundi. Kjarakönnun Félags háskólakennara og  heildarskýrsla BHM. 

 

1.  Fundargerð stjórnar Félags háskólakennara 11. september 2014 

Samþykkt og til birtingar á heimasíðu. 

 

2. – 3. Nýjar reglur vinnumatssjóðs, bréf félagsmanns dags. 16. september 2014 
Formaður rakti málið og útskýrði þá hugsun sem samningsaðilar í gerð stofnanasamnings við 

HÍ höfðu sl. vor.  Ætlunin var að samræma reglur um vinnumat hjá akademískum starfsmönnum 

skólans og stofnana hans þó þannig að þröskuldur (7 stig) verður óbreyttur hjá Félagi 

háskólakennara, enda vinnumatssjóður Fh sérstakur sjóður.  Þetta þýddi m.a. að andvirði stiga 

umfram þröskuld er reiknað á sama verðgildi fyrir alla akademíska starfsmenn og ný málsgrein 

bættist við 4. grein.  hún er orðrétt svona: „Séu rannsóknastig umfram lágmarksstigafjölda fleiri 

en 60 reiknast þau stig sem umfram eru í veldinu 0,8.“ 

 

Af  hálfu félagsins var þessi breyting á 4. gr. reglnanna samþykkt þar sem fyrirliggjandi tölur 

gáfu til kynna að hún hefði lítil sem engin áhrif á greiðslur til félagsmanna úr sjóðinum.  Hins 

vegar kom í ljós við útreikning stiga sem komu til útgreiðslu 1. september sl. að breytingin 

hafði áhrif á greiðslu samtals tuttugu félagsmanna.  „Dempunin“ hafði þau áhrif að í stað þess 

að greiðslur úr sjóðinum hefðu numið rúmum 42 milljónum kr. námu þær rúmum 37 milljónum 

kr. og munurinn því rúmar 5 milljónir króna.  Málið hefur verið rætt í samráðsnefnd um 

kjaramál og formaður félagsins óskaði eftir því að þessi niðurstaða yrði skoðuð nánar.  Fulltrúar 

HÍ urðu við þeirri beiðni og segjast tilbúnir til þess að bæta mismuninn að helmingi. 

 

Formaður vill gera þá tillögu að þeir félagsmenn sem „deyfingin“ nær til fái að fullu bætta þá 

tekjuskerðingu sem verður til vegna hennar.  Hingað til hefur vinnureglan verið sú að breytingar 

á reglum vinnumatssjóðs hafa ekki tekið gildi á yfirstandandi ári.  Með þeirri samþykkt kæmu 

dempunaráhrifin ekki fram fyrr en við útborgun úr sjóðinum 1. september 2015. 

 

Málið var rætt í stjórn.  Stjórnarmenn voru sammála því að bagalegt væri að ekki skuli hafa 

verið búið að samþykkja nýjar reglur í háskólaráði fyrir greiðsludaginn 1. september 2014, þrátt 

fyrir að skrifað hafi verið undir nýjar reglur 15. ágúst síðastliðinn.  Stjórnarmenn samþykktu 
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tillögu formanns um að leiðrétta ætti að fullu vegna áhrifa dempunarinnar.  Ákveðið var að 

formaður myndi óska eftir því bréflega til samráðsnefndar um kjaramál. 

 

 

4. Kjarakönnun BHM, frestað frá síðasta fundi. 

Rætt var um niðurstöðu könnunarinnar, gagnsemi hennar og notkun.  Fundarmenn voru 

sammála því að félagið ætti að nýta sér þær upplýsingar sem fram koma í könnuninni á sem 

mesta máta, sérstaklega í framtíðinni þegar fleiri ár liggja til grundvallar.  Í könnuninni kemur 

fram launamunur annars vegar á milli sviða og hins vegar á milli starfsheita.  Þá eru upplýsingar 

vegna LÍN áhugaverðar.  Fundarmenn töldu ekki ástæðu til þess að fá frekari kynningu frá 

fyrirtækinu Maskína, sem gerir könnunina. 

 

5. Önnur mál. 

a. Árshátíð HÍ verður haldin 14. nóvember nk. 

b. Unnið er að réttindabæklingi sem verður sendur til félagsmanna. 

c. Framkvæmdastjóra falið að kanna hvort lækkun félagsgjalda úr 0,7% í 0,6% af 

dagvinnulaunum frá 1. september sl., hafi skilað sér. 

 

 

 

Fleira ekki gert. 

Fundi lauk um 13:30 

Næsti fundur ákveðinn 5. nóvember 2014. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


