
 
 
 
 
 

 

 
4. fundur stjórnar 2014/2015 haldinn miðvikudaginn 29. október í  Bændahöllinni kl. 

12:00 með FPR. 

 

Fundinn sátu: Jörundur Guðmundsson, Baldvin Zarioh, Berglind Rós Magnúsdóttir, 

Ármann Höskuldsson og Michael Dal.  Guðmundur I. Guðmundsson og Helgi Áss 

Grétarsson boðuðu forföll.  Helga Birna Ingimundardóttir ritaði fundargerð. Af hálfu 

FPR sátu, Rúnar Vilhjálmsson, Þórólfur Matthíasson og Kristín Færseth. 

 

Félag prófessora við ríkisháskóla óskaði eftir því að hitta stjórn Félags háskólakennara til að 

upplýsa hana um þá stöðu sem er í kjaraviðræðum félagsins. 

 

Kröfur FPR í yfirstandandi kjaraviðræðum snúast um tvennt: 

 

i. Ný launatafla 

ii. Breyting á heildarstigum. 

 

Viðræður milli samningsaðila hafa staðið yfir í nokkra mánuði.  Félagið hefur hins vegar ekki 

fengið formleg viðbrögð við kröfum sínum frá Samninganefnd ríkisins. Baklandið er orðið 

mjög órólegt og því var brugðið til þess ráðs að gera könnun á afstöðu félagsmanna til boðunar 

verkfalls.  Niðurstaðan var sú að 83% þeirra sem tóku afstöðu vilja að stjórnin undirbúi allherjar 

atkvæðagreiðslu um boðun verkfalls.  Félagið er því þessa dagana að undirbúa atkvæðagreiðslu 

um verkfallsboðun. 

 

Ekki er ljóst hvort verkfall FPR hefði áhrif á öll jólapróf eða eingöngu þau próf sem prófessor 

hafa umsjón með.  Prófstjóri er í Félagi háskólakennara og því fer hann ekki í verkfall.  Það er 

ekki gott fyrir stúdenta að hafa óvissuástand um það hvort eða hvaða próf verði haldin eða ekki. 

 

SHÍ tekur ekki formlega afstöðu til krafna félagsins en styður FPR í baráttu sinni fyrir bættum 

kjörum.  Hins vegar er ljóst að verkfall FPR í komandi jólaprófum myndi hafa mikil áhrif á hag 

og kjör stúdenta.  Stúdentar hafa áhyggjur af jafnræði milli stúdenta m.t.t. þess hvaða próf verða 

haldin. 

Viðræður hafa verið milli forráðamanna HÍ og menntamálaráðherra til að reyna að finna 

svigrúm til að mæta kröfum félagsins.  

 

BHM-félögin sömdu um 4,7% hækkun launa.  FPR vill nýja launatöflu sem gæti tekið mið af 

launatöflu Fh með ákveðinni síkkun, þar sem rannsóknarstig og kennslustig yrðu grundvöllur 

að launaröðun.  FPR gerir ráð fyrir að sú breyting gæti numið um 10%.  Þá er gerð krafa um 

aldursafslátt og ýmislegt annað sem ekki er komin verðmiði á. 

 

 

Fundi lauk um 13:00. 

Næsti reglulegi stjórnarfundur 5. nóvember 2014. 
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