
Aðalfundur FÍN 

3. febrúar 2010  

Formaðurinn setti fund. Fundarstjóri  var  Þórólfur Antonsson og fundarritari var Heiðrún 
Guðmundsdóttir.  

1. Skýrsla stjórnar  

Páll Halldórsson formaður fór yfir starfsárið.  Haldnir voru 14 stjórnarfundir á starfsárinu.  
Formaður þakkaði stjórninni góð störf, þó sérstaklega Barða Þorkelssyni, sem gefur ekki kost 
á sér fyrir næsta tímabil.   

Allir  kjarasamningar félagsins eru lausir.  Frá síðasta aðalfundi hefur verið gengið frá einum 
kjarasamningi, við búnaðarsamböndin.   

Viðræður hafa verið í þrem farvegum: 

 

Viðræður BHM félaga við ríki. 

 

Viðræður heildarsamtaka opinberra starfsmanna við ríkið. 

 

Þríhliða viðræður aðila vinnumarkaðarins og ríkisins, sem leiddu til 
stöðugleikasáttmálans. 

Samningsmarkmið FÍN á síðast ári var að meginmarkmiðið  að verja störf og kjör. Af því 
leiddi að áhersla var ekki á kauphækkanir. Í samræmi við það bauð félagið viðsemjendum 
núll-samning.  Jafnframt lagði félagið áherslu á að verja þau starfskjör sem félagsmenn hafa 
búið við og sporna við því að þeir væru látnir sæta afar kjörum í skjóli kreppunnar. 

Stöðugleikasáttmálinn var gerður við mjög erfiðar aðstæður í efnahags- og atvinnumálum 
sem bitna hart á heimilum og atvinnulífinu í landinu. Við þessar kringumstæður hafa aðilar 
þessa sáttmála sameinast um aðgerðir til að vinna þjóðina út úr vandanum.  Forsenda 
sáttmálans er að ekki verði sett lög á kjarasamninga.   

Málefni lífeyrissjóða hafa komið til umræðu við samningsborðið og búast má við að 
lífeyrismál opinberra starfsmanna verði áfram í umræðunni. Miklar skuldbindingar ríkisins 
geta orðið birgðar í framtíðinni. Sú aðferð var notuð að greiða lág laun en lofa góðum lífeyri 
og það þarf að hafa í huga við þessa samninga.   

Kaupmáttur hefur farið minnkandi síðastliðin tvö ár.   

Náttúrufræðingum á vinnumarkaði hefur fækkað frá árinu 2008.  Almennt atvinnuleysi í 
landinu er nú 8,6% og spáð er 10,6% atvinnuleysi á árinu 2010. Alls eru 24 félagsmenn FÍN 
atvinnulausir.  Hingað til hefur atvinnuleysi meðal félagsmanna verið tímabundið, en ekki 
langtímaatvinnuleysi.  FÍN ákvað að bregðast við þessum vanda og endurgreiddi 



atvinnulausum félagsgjöld vegna ársins 2009, jafnframt hefur verði ákveðið að greiða styrki 
vegna námskeiða/úrræða allt að 70 þúsund krónum á 6 mánaða fresti. Félagið hefur einsett 
sér að tryggja aðild langtímaatvinnulausra að sjóðum BHM. Einnig að bæta þjónustu 
félagsins við atvinnulausa.   

Á síðasta starfsári var gerður stofnanasamningur við Veðurstofuna.  Þar var um að ræða n ýja 
stofnun vegna sameiningar Veðurstofu Íslands og Vatnamælinga (Orkustofnun).   

Uppsagnir voru hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, en alls var sagt upp 11 manns og þar af voru  
5 félagsmenn FÍN sem misstu vinnuna.   

Almennt hefur verið samdráttur í tekjum félagsmanna, starfshlutfall hefur verið lækkað, 
fastri yfirvinnu og aksturssamningum hefur verið sagt upp og vaktakerfum hefur verið breytt 
og almennur samdráttur er á yfirvinnu. 

Ytra starf félagsins hefur aðallega snúið að þátttöku í starfi Bandalags háskólamanna, 
umræðum um málefni stundakennara,  um náttúrufræðingatal og aðkomu félagsins að 
fræðimannaíbúð að Hrauni í Öxnadal. 

Í innra starfi félagsins hefur félagið haldið vinnu

 

og samráðsfundi með trúnaðarmönnum, 
endurskoðun á verkfallslistum, umræða um siðareglur náttúrufræðinga (Siðanefnd) og 
vinnustaðaheimsóknir formanns. 

Félagsmenn eru nú alls 1974, virkir félagsmenn eru nú í ársbyrjun 2010 alls 1261 en voru í 
ársbyrjun 2009 alls 1267. Félagsmönnum fækkar lítillega og þarf að hugað að þeirri þróun. 
Formaður telur þetta tímabundið ástand. 

2.  Skýrsla orlofshúsanefndar. 

Finnur Ingimarsson gerði grein fyrir skýrslu orlofshúsanefndar. Félagið á húsið við Fullsæl, 
leigir Skógarkot af Skógræktinni og er með skiptileigu á Flókalundi, auk þess eru leigðar 3-4 
vikur í Blöndalsbúð á Héraði.   

Góð nýting er á húsum félagsins, eða um 80-95%.  Rekstur orlofshúsanna nemur 1,53 % af 
heildarútgjöldum félagsins árið 2009. Fyrirsjáanlegt er að viðhald á orlofshúsum FÍN árið 
2010 verði meira en árið 2009.  Í Skógarkoti þarf að endurnýja heitan pott, pall og frárennsli 
frá pottinum.  Einnig þarf að endurnýja rotþró í Fullsæl.  Umræður voru um leigutekjur 
félagsins af orlofshúsunum.   

3.  Reikningar félagsins og kjaradeilusjóðs. 

Ólafur Eggertsson, gjaldkeri, kynnti ársreikning félagssjóðs og kjaradeilusjóðs.   Ársreikningar 
eru aðgengilegir á heimasíðu félagsins. Reikningar félagssjóðs og kjaradeilusjóðs voru 
samþykktir samhljóða.    



4.  Lagabreytingar. 

Barði Þorkelsson kynnti tillögu stjórnar um breytingu á 4. grein í lögum félagsins.   Setningin 
mun hljóða svo;   

Stjórnin skipar menntanefnd sér til ráðuneytis við mat á umsóknum og setur nefndinni 
matsreglur sem lagðar eru fyrir aðalfund til samþykktar. Geti vafi leikið á því að umsækjandi 
fullnægi skilyrðum skv. 3. gr. skal umsóknin lögð fyrir menntanefnd til umsagnar.     

Þessi tillaga var samþykkt samhljóða. 

Barði nefndi að stjórnin hafi beðið laganefndina að skoða 5. grein laga félagsins og verður 
það gert fyrir næsta aðalfund.  

5.  Ákvörðun um félagsgjald.  

Formaður kynnti tillögu stjórnar um lækkun á félagsgjaldi frá og með 1. maí 2010 fyrir 
félagsmenn: 

- Úr 1,4% í 1,2% af dagvinnulaunum fyrir félagsmenn á opinbera markaðinum. 

- Úr föstu gjaldi, kr. 2.000 kr á mánuði á almenna markaðinum í 0,7% af heildarlaunum 
þó að hámarki 7.000 kr. á mánuði. 

Með þessari breytingu verður ekki lengur greitt í samningssjóð og 0,1% minna greitt í 
félagssjóð. 

Gert er ráð fyrir að félagsgjald til BHM sé 0,2% en það hefur verið 0,2% 0,15% og er í dag 
0,17%.  Mismunurinn hefur verið lagður í sérstakan sjóð, svokallaðan BHM-R sjóð, eða 0,03% 
og hefur þessi sjóður verið notaður til að styðja við atvinnulausa. 

Samþykkt samhljóða.  

6.  Kosning í stjórn og nefndir.  

Varaformaður, Ína Björg Hjálmarsdóttir, kynnti þá sem gefa kost á sér í stjórn. Engin framboð 
komu á fundinum og eftirfarandi aðilar voru samþykktir samhljóða: 

Stjórn: 

Formaður:  Páll Halldórsson 
Formaður ráðgjafarnefndar:  Trausti Baldursson, Náttúrufræðistofnun Íslands 
Meðstjórnendur: 
Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg  
Sigurður Garðar Kristinsson, ÍSOR  
Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg  
Guðmundur Víðir Helgason, Líffræðistofnun HÍ  
Rannveig Guicharnaud, Landbúnaðarháskóla Íslands  



Agnes Eydal, Hafrannsóknarstofnuninni  
Kristín Hermannsdóttir, Veðurstofu Íslands  
Haraldur Rafn Ingvason, Náttúrufræðistofnun Kópavogs   

Stjórn Kjaradeilusjóðs: Guðmundur Guðjónsson.,  Náttúrufræðistofnun Íslands, formaður 

Skoðunarmenn reikninga: 
Aðalmaður: Einar Torfason, Landspítala - Veirudeild  
Varamaður:  Björn Harðarson, Landspítala - Blóðbanka   

Siðanefnd, aðalmenn:  
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, Reykjavíkurborg  
Ólafur R. Dýrmundsson, Bændasamtökum Íslands, formaður  
Steinunn Jakobsdóttir, Veðurstofu Íslands    

Orlofshúsanefnd: 
Sigurbjörg Gísladóttir, Umhverfisstofnun/Norrænu ráðherranefndinni  
Dagmar Vala Hjörleifsdóttir, Matvælastofnun   

7.  Inntaka nýrra félagsmanna.   

Ritari, Heiðrún Guðmundsdóttir kynnti.  Alls hafa 76 nýir félagsmenn gengið í félagið og einn 
með auka aðild.    

Samþykkt með lófataki. 

8.  Önnur mál. 

A) Rætt var um samstarf við önnur bandalög, s.s. BSRB og ASÍ vegna kjaramála.  Spurning 
hvert það samstarf leiðir.  

B)     Formaður kynnti tillögu um aðgengi atvinnulausra að sjóðakerfi BHM.  Mikilvægt er að 
viðhalda þessu öryggisneti þó félagsmenn missi vinnuna.  Stjórnir sjóða BHM myndu 
útfæra reglurnar.  

Samþykkt samhljóða.  

C)  Rætt var almennt um kaupmáttarrýrnun hjá launþegum og  minnt á að skuldastaða 
skiptir ekki síður máli.  Fyrir marga er síðasta ár að skila fólki minni tekjum til að standa 
undir vöxtum og afborgunum.  Þetta kerfi heldur ekki til lengdar. Fyrirspyrjandi beinir 
því til stjórnar að hún taki tillit til þess við gerð kjarasamninga að ekki séu samið um 
launataxta sem standa ekki undir skatta- og afborgunarbyrði. Frekari umræða var um 
skuldastöðu heimilanna og ef ekki fer að birta til gætum við staðið frammi fyrir 
eignaupptöku á eigum fólks. Sagt var frá kjarakönnun félagsins sem er í vinnslu og þar 



mun líklega verða gerð athugun á skuldastöðunni í leiðinni.  

D)  Bent er á að kosningar eru til borgarstjórnar í vor og FÍN hvatt til að nýta sér það til að 
ná samningum við Orkuveitur Reykjavíkur. 

E)  Bent var á að æskilegt væri að sjóðir BHM sem greiða líkamsræktarstyrki gætu komið á 
móts við sjóðfélaga og greitt beint til líkamsræktarstöðva.    

Fundarstjóri sleit fundi.          


