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Jólakveðja  

Félag íslenskra náttúrufræðinga óskar  

félagsmönnum og fjölskyldum þeirra  

gleðilegrar hátíðar og farsældar á nýju ári.  



 

  

 
Skrifstofa FÍN er að  
Borgartúni 6,  3. hæð 
105 Reykjavík 
 
Opið alla virka daga frá kl. 
09:00-12:00 og  
13:00-16:00 
 
Sími: 595-5175 
Fax: 595-5179 
Farsími: 864-9616 
Netfang: fin@bhm.is  
Veffang: www.fin.is 
 
 
 
Starfsmenn á skrifstofu: 
 
Maríanna H. Helgadóttir 
formaður 
 
Sigrún Ösp Sigurjónsdóttir 
framkvæmdastjóri 
 
Tinna Dögg Guðlaugsdóttir 
verkefnastjóri 
 
 
 
 
 
 
Útgefandi: FÍN 
 
Ábyrgðamaður: 
Sigrún Ösp Sigurjónsdóttir 
 
Upplag: 
Netútgáfa 
 
 

Fréttabréf FÍN Pistill formanns 

Kæru félagsmenn 
 

Félagið stendur í kjaraviðræðum við ríkið og skemmst er frá því að segja 
að lítið hefur þokast í viðræðum okkar við ríkið.   Ég hef verið að hug-
leiða stöðu okkar félagsmanna sem launþega og stöðu ríkisins sem vinnu-
veitanda, sem löggjafarvald og hluti af okkar samfélagi. 
 

Hvert er verðmæti starfa? 
Það er enginn algildur þekktur mælikvarði til sem gefur til kynna hvaða 
störf eru verðmætari en önnur.  Aftur á móti hafa verið þróuð ýmis verk-
færi til að reyna að raða störfum eftir verðmæti þeirra samkvæmt á-
kveðnum forsendum.  Það er gert í gegnum ýmis kerfi, s.s. starfsmatskerfi 
og stofnanasamninga.   
 

Hvernig á að meta menntun sérfræðings sem starfar hjá ríkinu? 
Á almennum markaði selja félagsmenn vöru eða þjónustu og verðleggja 
vöruna þannig að einhver vilji kaupa hana.  Markaðshugtökin framboð og 
eftirspurn ráða þar víða ríkjum. 
 

Sérfræðingar hjá hinu opinbera vinna oft þannig störf að það kemur ekki 
beint endurgjald fyrir þá þjónustu, þeir starfa hjá samfélaginu okkar, þeir 
vinna oft ósýnileg en nauðsynleg störf.  Í FÍN starfa um 800 manns hjá 
ríkinu, ríkið þarf á þessum sérfræðingum að halda til að geti sinnt skyldu 
sinni í samfélagi okkar, sérfræðingar FÍN sinna því mikilvægum störfum.  
Tilurð starfa hjá ríkinu eru oftast tilkomin í gegnum vegna lagasetningar 
löggjafans.  Löggjafinn hefur fyrirskipað að unnin séu ákveðin verkefni af 
viðkomandi stofnun.  Stofnun ræður sérfræðinga til stofnunarinnar til að 
geta sinnt hlutverki sínu.  Stofnanir ríkisins þurfa á háskólamenntuðum 
starfsmönnum að halda til að geta sinnt sinni skyldu. 
 

En hver er sanngjörn launasetning fyrir sérfræðing sem hefur lokið 
háskólanámi?  Hver á launasetning þeirra sérfræðinga að vera sem 
hafa lokið fyrstu háskólagráðu?  Hver á launasetning þeirra sérfræð-
inga sem lokið hafa masters eða doktorsnámi?  Á að meta menntun til 
launa? 
 

FÍN er í kjaraviðræðum við ríkið og hefur vísað sinni deilu til ríkissátta-
semjara og viðræður hafa lítið þokast. 
 

Laun sérfræðinga á almennum markaði eru hærri en hjá hinu opinbera og 
munurinn hefur verið um 25-30%.  Þessari skekkju í launsetningu þarf að 
breyta og loforð eru nú þegar til staðar hjá ríkinu að leiðrétta mun milli 
markaða.  Það þarf því að hefja án tafar slíkar launaleiðréttingar milli 
markaða. 

 
Munur á dagvinnulaunum milli stofnana er mjög mismunandi þegar 
skoðuð eru meðaltöl stofnana.  Munur milli stofnana getur hlaupið á 
hundruðum þúsunda á mánuði.   

mailto:fin@bhm.is
http://www.fin.is/


 

  

 

Pistill formanns 

Það þarf að leiðrétta laun milli stofnana ríkisins og fyrstu skrefin í launaleiðréttingum þarf að taka í þessari 
kjarasamningslotu. 
 
Háskólamenn koma seinna inn á vinnumarkaðinn þar sem þeir taka 3 -11 ár af sinni ævi til að mennta sig 
og því hafa þeir færri ár til að afla ævitekna.  Verðmætustu stigin í hinu aldurtengda lífeyriskerfi eru verð-
mætust eftir því sem viðkomandi er yngri.  Ævitekjur háskólamanna sem eru með lægri eða sömu tekjur 
og sá sem ekki hefur sótt sér háskólamenntun skilar lægri ævitekjum til háskólamanna og lægri ellilífeyri.  
Því er brýnt að leiðrétta launasetningu háskólamanna og meta menntun til launa. 
 

Hvernig leiðréttum við laun háskólamanna? 
FÍN krefst þess að fyrstu skrefin í leiðréttingum verði gerðar í þessum kjarasamningum, í þessari samn-
ingalotu.  Skynsamlegasta leiðin er að breyta launatöflunni.  Taka fyrstu skrefin í launaleiðréttingum með 
þeim hætti að hækka lágmarkslaun í launatöflu þannig að ekki sé hægt fyrir neina stofnun ríkisins að 
greiða lægri laun en 400.000 kr. fyrir þá sem hafa lokið fyrstu háskólagráðu.   
 

Það er krafa félagsins að leiðrétta þurfi lágmarkslaun og óskastaða okkar er sú að þau verði 500.000 kr. en 
til að ná því markmiði þarf að taka þessar launahækkanir í skrefum. 
 
FÍN krefst þess að launahækkanir sem fara heilt yfir markaðinn komi þar til viðbótar þessum hækkunum á 
launatöflum, almennar launahækkanir sem allir fá munu ekki verða notaðar til að leiðrétta launakjör þeirra 
verst settu, það fjármagn þarf að koma til viðbótar, því við erum að leiðrétta laun ákveðinna hópa. 
 
Aðilar þurfa að átta sig á því að skekkjur í launasetningum þarf að leiðrétta og slíkar leiðréttingar eiga ekki 
að fara yfir allan vinnumarkaðinn eins og gert var með tilkomu gerðardómsins þar sem allir á vinnu-
markaði fengu 1,65% sem almenna launahækkun þegar gerðardómur ákvað að leiðrétta launakjör háskóla-
menntaðra.  Fæstir af okkar félagsmönnum hjá FÍN hafa fengið greitt út menntunarálag, 1,65%, og félags-
menn okkar sem eru eingöngu með fyrstu háskólagráðu fengu ekki þessar launahækkanir þar sem nota átti 
þær hækkanir til að leiðrétta mat á menntun þeirra sem voru með háskólagráður umfram fyrstu háskóla-
gráðu sem er BA eða BS gráða.   
 

Hvenær er hægt að fara í leiðréttingar á launum? 
Efnahagsástandið er gott, verðbólga er lág og því eru bestu aðstæður til staðar í samfélagi okkar til að leið-
rétta laun hópa og stétta, við getum ekki tekið 6-10 ár í  að ganga frá slíkum leiðréttingum. 
 

Við krefjumst þess að menntun sé metin til launa og að fyrstu skrefin í leiðréttingum verði tekin í þessum 
kjaraviðræðum! 
 

Nýtt ár mun vonandi færa okkar félagsmönnum þær kjarabætur og leiðréttingar sem þeir eiga inni.  
 

Ég óska ég félagsmönnum okkar og fjölskyldum þeirra gleðilegrar hátíðar og nýs farsæls nýs árs! 
 

Með mínum bestu kveðjum,  

Maríanna H. Helgadóttir, formaður FÍN 



 

  

 

 

Tilkynningar frá félaginu 

Aðalfundur FÍN 
 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins og hann skal halda eigi síðar en í mars ár hvert og 
skal hann boðaður öllum félagsmönnum bréflega/í tölvupósti með a.m.k. viku fyrirvara. Þeir sem gefa 
kost á sér til trúnaðarstarfa sem kosið er í á næsta aðalfundi skulu tilkynna stjórn FÍN skriflega um fram-
boð sitt fyrir 1. febrúar 2018.  
 
Lögum félagsins er aðeins hægt að breyta á lögmætum aðalfundi með tveimur þriðju hlutum greiddra 
atkvæða. Tillögur félagsmanna að lagabreytingum skulu hafa borist stjórn félagsins fyrir 1. febrúar 2018 
og verða tillögur um lagabreytingar kynntar í fundarboði. 
 
Nánari upplýsingar um dagsetningu og dagskrá verða sendar út þegar nær dregur aðalfundi. 

Stefnumótun FÍN  
 

Á árinu 2007 setti félagið niður stefnumótun til ársins 2017. Þar voru helstu markmið að: 

• Vinna skipulega að vexti félagsins samhliða bættu innra starfi 

• Halda heimasíðu félagsins vel uppfærðri 
• Vinna eftir skrásettu verklagi ef félagsmaður leitar til félagsins 

• Leggja ríka áherslu á að ljúka samningum áður en eldri samningar renna út 
• Hafa frumkvæði að umbótum á kjaraumhverfi á Íslandi og taka virkan þátt í þróun þess 

• Vinna markvisst með BHM og öðrum heildarsamtökum að því að hafa áhrif á að samræma lagaum-
hverfi stéttarfélaga 

• Efla félagsmenn í að gera persónubundna samninga með öflugri upplýsingagjöf, námskeiðum og virkri 
aðstoð skrifstofu 

• Vinna stöðugt að því að efla ímynd félagsins 
• Vinna að félagatali og „mínum síðum“ á heimasíðu FÍN 

• Standa fyrir öflugu kynningarstarfi á almennum markaði 

• Standa fyrir kynningum í háskólum og víðar. Nauðsynlegt að kynna og efla félagið 
• Koma af stað vinnu félagsins við að stuðla að eflingu kennslu í náttúruvísindum í grunnskólum og 

framhaldsskólum 
• Efla tengsl við fagfélög náttúrufræðinga 
 
Nú er kominn tími til að móta stefnu félagsins til næstu 10 ára. Að því tilefni mun félagið senda félags-
mönnum könnun til að komast að því hvað það er sem þeim finnst mikilvægt að stefnt verði að í starfi 
FÍN.  Könnunin mun berast félagsmönnum í tölvupósti upp úr áramótum. Við hvetjum alla til að taka þátt 
og svara könnuninni.  



 

  

 
 

Almennur umsóknarfrestur um styrk úr Vísindasjóði FÍN er frá 1. desember til 31. janúar 2017.  Eigi 
greiðsla að berast 21. desember nk. verður umsókn að berast eigi síðar en 17. desember 2016. Umsóknir 
sem berast frá og með 18. desember 2017 til 31. janúar 2018 verða greiddir í byrjun febrúar 2018. Allir 
styrkir verða afgreiddir eigi síðar en 2. febrúar 2018, svo fremi að allar upplýsingar liggi fyrir.   
 
Styrkurinn fyrir árið 2017 verður 150.000 kr. miðað við 100% starfshlutfall á tímabilinu 1. nóvember 
2016 til 31. október 2017 og verður styrkurinn lagður inn á reikning umsækjanda.  
 
Í kjarasamningi Reykjavíkurborgar og FÍN sem undirritaður var þann 21. desember 2015 var iðgjald í Vís-
indasjóð FÍN vegna félagsmanna FÍN sem starfa hjá borginni hækkað úr 1,5% í 1,6%. Vísindasjóðsstyrkur 
til félagsmanna sem starfa hjá Reykjavíkurborg verður því 156.000 kr. fyrir árið 2017, í samræmi við 
hækkun iðgjalda frá vinnuveitanda.    
 
Sækja skal um styrkinn rafrænt á heimasíðu FÍN - Mínar síður:  https://www.bhm.is/minar-sidur.   
 
Rétt til úthlutunar úr sjóðnum hafa sjóðsfélagar sem hafa greitt í sjóðinn. Greitt er í sjóðinn fyrir þá aðila 
sem þiggja laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Sambandi sveitarfélaga. Ríkisstarfsmenn 
eiga ekki rétt úr sjóðnum. Á almennum markaði er hægt að semja um það í ráðningarsamningi að greitt sé 
í Vísindasjóð FÍN og þá getur sá hinn sami sótt um styrk úr sjóðnum.   
 
Ef þú veist ekki hvort þú eigir rétt á styrk úr Vísindasjóði FÍN er best að fara inn á mínar síður og kanna 
það. Sjáir þú þar hnapp sem heitir Vísindasjóður þá áttu mögulega rétt úr sjóðnum. Ef enginn hnappur er 
sýnilegur þá áttu ekki rétt á greiðslum úr Vísindasjóði. 
 
Engin gögn þurfa að fylgja umsókn og hægt er að fylgjast með vinnslu umsóknar á mínum síðum. Nánari 
upplýsingar eru á vefsvæði FÍN: http://www.fin.is/sjodir-og-styrkir/visindasjodur/ 
 
Ef upp koma vandamál þegar sótt er um styrkinn þá vinsamlegast hafið samband við skrifstofuna í síma 
595-5175 eða sendið tölvupóst á netfangið fin@bhm.is 

 

Vísindasjóður FÍN 
Kannaðu þetta, þú gætir átt rétt á styrk! 

Desemberuppbót 
 

Starfsmaður sem er við störf fyrstu viku nóvembermánaðar fær greidda persónuuppbót 1. desember ár 
hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október.  Þeir sem hafa hætt störfum á árinu njóta 
desemberuppbótar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, sjá nánar ákvæði kjarasamninga.   
 
Desemberuppbót verður að lágmarki sem hér segir:  
 
Ríki:      82.000 kr.   árið 2017 
Sveitarfélög:    103.000 kr.  árið 2017 
Reykjavíkurborg:    94.300 kr.   árið 2017 
Aðalkjarasamningur SA:  86.000 kr.   árið 2017 
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Trúnaðarstörf FÍN í kjöri á næsta aðalfundi  
 

Þeir sem gefa kost á sér til þeirra starfa sem kosið er í á aðalfundi skulu tilkynna stjórn FÍN skriflega um fram-
boð sitt fyrir 1. febrúar.  
 
Eftirfarandi sæti eru í kjöri til stjórna og nefnda FÍN á næsta aðalfundi:  
 
Formaður FÍN 
8 sæti meðstjórnenda í stjórn FÍN 
 
1 sæti aðalmanns í stjórn Kjaradeilusjóðs FÍN 
1 sæti aðalmanns og 1 varamanns til skoðunar reikninga 
3 sæti aðalmanna og 1 varamanns í Siðanefnd FÍN 
 
Eftirfarandi fulltrúar gegna í dag ofangreindum sætum í stjórnum og nefndum FÍN: 
 
Núverandi formaður FÍN:  
Maríanna H. Helgadóttir, Félagi íslenskra náttúrufræðinga 
 
Núverandi meðstjórnendur í stjórn FÍN:  
Trausti Baldursson, Náttúrufræðistofnun Íslands 
Svava S. Steinarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Guðrún Nína Petersen, Veðurstofu Íslands 
Lilja Grétarsdóttir, Reykjavíkurborg 
Louise le Roux, Íslenskri erfðagreiningu 
Sverrir Daníel Halldórsson, Hafrannsóknarstofnun 
Hafdís Sturlaugsdóttir, Náttúrustofu Vestfjarða 
Haraldur Rafn Ingvason, Náttúrufræðistofu Kópavogs 
 
Núverandi aðalmaður í stjórn Kjaradeilusjóðs FÍN: 
Aðalmaður: Páll Halldórsson, formaður Kjaradeilusjóðs 
 
Núverandir skoðunarmenn reikninga: 
Aðalmaður: Björn Harðarson, Landspítala  - Blóðbanka 
Varamaður:  Agnes Eydal, Hafrannsóknarstofnun 
 
Núverandi aðal– og varamenn í Siðanefnd FÍN: 
Aðalmenn: 
Ágústa Sveinbjörnsdóttir, Reykjavíkurborg 
Steinunn Jakobsdóttir 
Ægir Þór Þórsson, Rannsóknamiðstöð Íslands 
Varamaður: Kári Gunnarsson, Sjálfstætt starfandi 


