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DESEMBER 2020

Jólakveðja
Félag íslenskra náttúrufræðinga óskar
félagsmönnum og fjölskyldum þeirra
gleðilegrar hátíðar og farsældar á nýju ári.

Nýr starfsmaður

Skrifstofa FÍN er að
Borgartúni 6, 3. hæð
105 Reykjavík

Orri Þrastarson var ráðinn til félagsins 1. október sl. og starfar sem sérfræðingur í
kjaramálum. Orri er menntaður mannfræðingur. Hann hefur þekkingu m.a. Á sviði
gagnavinnslu og úrvinnslu tölfræðilegra gagna.

Opið:
Mánudaga og miðvikudaga
Frá kl. 13:00 -14:00
Þriðjudaga og fimmtudaga
Frá kl. 11:00 -12:00
Lokað á föstudögum

Orri starfaði lengst af sem flugþjónn og
síðar yfirflugþjónn og öryggiskennari hjá
WOW air og nú síðast var hann í tímabundnu starfi við öryggmál hjá Reykjavíkurborg.

Sími: 595-5175
Netfang: fin@bhm.is
Veffang: www.fin.is

Hann sat í stjórn Flugfreyjufélags Íslands
frá 2014-2019, var fyrst gjaldkeri og síðar
varaformaður Flugfreyjufélags Íslands.
Hann hefur tekið virkan þátt í samningaviðræðum Flugfreyjufélagsins um gerð
kjarasamninga. Hann starfaði jafnframt
sem sérfræðingur á skrifstofu Flugfreyjufélagsins og öllu innra starfinu hjá þeim.

Starfsmenn á skrifstofu:
Maríanna H. Helgadóttir,
formaður
Runólfur Vigfússon,
lögfræðingur
Orri Þrastarson,
sérfræðingur

Orri hefur því góða þekkingu á kjaramálum, samningum, samningaviðræðum, gagnavinnslu og annari starfsemi stéttarfélaga. Við bjóðum hann velkominn til starfa.

Aðal-, framhalds- og aukaaðalfundur BHM
Á árinu 2020 var haldinn aðalfundur BHM, framhaldsaðalfundur BHM og aukaaðalfundur BHM. Ástæða þessara mörgu funda var að aðildarfélög BHM hafa unnið
að því að ná sátt um gjaldamódel sem er til grundvallar innheimtu árgjalda frá
aðildarfélögum BHM.
Á aukaaðalfundi í nóvember sl. var gengið til atkvæðagreiðslu um gjaldalíkan og var
það samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta fulltrúa aðildarfélaga BHM. Sjá nánar.
Útgefandi: FÍN

Desemberuppbót

Ábyrgðamaður:
Maríanna H. Helgadóttir

Desemberuppbót 2020 verður að lágmarki sem hér segir:
Upplag: Netútgáfa
Ljósmynd:
Maríanna H. Helgadóttir (MHH)
Heiti ljósmyndar:
Flugeldar 2020

Ríki:
Sveitarfélög:
Reykjavíkurborg:
Aðalkjarasamningur SA:

94.000 kr.
118.750 kr.
103.100 kr.
94.000 kr.

Framboð og tillögur um lagabreytingar
þurfa að berast stjórn fyrir 1. febrúar nk.
Þeir félagsmenn sem vilja gefa kost á sér til embættis eða trúnaðarstarfa sem kosið verður í á næsta aðalfundi FÍN 2021
skulu tilkynna stjórn FÍN um framboð sitt fyrir 1. febrúar nk. sjá nánar á vefsíðu félagsins um hverjir sitja í embættum
eða trúnaðarstörfum á vegum félagsins.

Hægt er að bjóða sig fram í eftirtalin embætti/trúnaðarstöður:
Stjórn FÍN: Varaformaður og stjórnarmenn (8)
Kjaradeilusjóður FÍN: Aðalmaður (2)
Siðanefnd FÍN: Aðalmaður (2) og varamaður (1)
Framboð skal tilkynna til stjórnar félagsins með því að fylla út eftirfarandi eyðublað. Ekki er hægt að bjóða sig fram á
sjálfum aðalfundinum, en kosið er á milli frambjóðanda á aðalfundinum.
Tillögur félagsmanna um breytingar á lögum félagsins skulu hafa borist stjórn félagsins fyrir 1. febrúar nk. og skulu
félagsmenn senda inn lagabreytingartillögur á netfangið fin@bhm.is.

Félagsmenn eru hvattir til að kynna sér lög félagsins, reglur Kjaradeilusjóðs FÍN og starfsreglur siðanefndar FÍN.

Kjarasamningar
Félagið hefur gengið á árinu frá kjarasamningi við ríkið, Reykjavíkurborg, Samband íslenskra sveitarfélaga og Rarik og
eru kjarasamningar aðgengilegir á vefsíðu félagsins.
Aðildarfélög BHM hafa fundað innanhús til að ræða saman um kjarasamninga aðildarfélaga BHM við Samtök atvinnulífsins og viðræðunefnd hefur nú þegar verið sett á fót. Það er von félagsins að samningaviðræður munu hefjast innan
skamms við Samtök atvinnulífsins. Aðalkrafa aðildarfélaga BHM verður að semja um styttingu vinnuvikunnar fyrir
félagsmenn aðildarfélaga BHM eins og Samtök atvinnulífsins hafa samið um almennt á almennum markaði.

Stofnanasamningar
FÍN hefur unnið að endurskoðun stofnanasamninga og innleiðingu menntunarákvæða gerðardóms inn í þá, en félagið
er með 70 stofnanasamninga við ríkið og aðra sem byggja á stofnanasamningum skv. kjarasamningi FÍN og ríkisins.
Félagið hefur lokið við endurskoðun á 3 stofnanasamningum um innleiðingu menntunarákvæða á þessu ári. Innleiða
þarf menntunarákvæði gerðardóms inn í 36 stofnanasamninga og af þeim eru 17 nú þegar í vinnslu.

Vinnustaðafundir
Formaður félagsins og starfsmenn hafa hitt félagsmenn FÍN á 26 vinnustaðafundum á haustmánuðum. Félagsmenn sem
vilja fá vinnustaðafund sem eru allir haldnir í fjarfundi er bent á að hafa samband við félagið um netfangið fin@bhm.is.

Vísindasjóður FÍN
Opnað hefur verið fyrir umsóknir um styrk úr Vísindasjóði FÍN!
Almennur umsóknarfrestur um styrk úr Vísindasjóði FÍN er frá 1. desember 2020 til og með 31. janúar 2021. Eigi
greiðsla að berast 23. desember nk. verður umsókn að berast eigi síðar en 15. desember 2020. Umsóknir sem berast frá
og með 16. desember 2020 til 31. janúar 2021 verða greiddir 4. febrúar 2021. Allir styrkir verða afgreiddir eigi síðar en
4. febrúar 2021, svo fremi að allar upplýsingar liggi fyrir.
Styrkurinn fyrir árið 2020 verður 145.000 kr. miðað við 100% starfshlutfall á tímabilinu frá og með 1. nóvember 2019 til
og með 31. október 2020 og verður styrkurinn lagður inn á reikning umsækjanda. Í kjarasamningi Reykjavíkurborgar og
FÍN er iðgjald í Vísindasjóð FÍN vegna félagsmanna FÍN sem starfa hjá borginni 1,6%. Vísindasjóðsstyrkur til félagsmanna
sem starfa hjá Reykjavíkurborg verður því 155.000 kr. Hægt er að sækja um fyrra tímabil, frá og með 1. nóvember 2018
til og með 31. október 2019, og skal þá senda inn sér umsókn.
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 íslenskra 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. Þeir sem hafa þegið atvinnuleysisbætur eða hlutabætur eiga ekki rétt á
greiðslum úr Vísindasjóði FÍN, en félagið bendir þeim aðilum á að kynna sér styrki félagsins til atvinnulausra.
Kannaðu það hvort þú eigir rétt á styrk úr Vísindasjóði FÍN með því að fara inn á „Mínar síður“. 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 Vísindasjóðs FÍN. 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.
Sækja skal rafrænt um styrk úr Vísindasjóði FÍN á heimasíðu FÍN í gegnum Mínar síður.

Sjóðir BHM
Við minnum félagsmenn okkar á að fylgjast með breytingum á úthlutunarreglum einstakra sjóða BHM.
Styrktarsjóður BHM: Mótframlag atvinnurekanda hækkaði úr 0,55% í 0,75% og sjóðsstjórn hefur nú þegar breytt úthlutunarreglum sjóðsins frá og með 1. nóvember sl.
Orlofssjóður BHM: Breytingar hafa verið gerðar á orlofsvalkostum hjá Orlofssjóði BHM en stjórn sjóðsins hefur tekið
ákvörðun um að ráðstafa auknu fé í niðurgreiðslur á hótelgistingu, flugfargjöldum, veiðikortum, útilegukortum og
ýmsum gjafabréfum fyrir sjóðfélaga frá því sem verið hefur. Á móti verður dregið úr framboði orlofshúsa og íbúða á
sumrin. Frekari útfærsla verður kynnt í byrjun næsta árs.
Ef þú hefur einhverjar spurningar vegna sjóða BHM þá vinsamlegast hafðu samband við þjónustuver BHM.

