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HÁSKÓLARÁÐSFUNDUR

Ár 2001, mánudaginn 30. apríl var haldinn fundur í háskólaráði, sem hófst kl. 10:30.

1. Mál á dagskrá
1.1 Kynning á nýgerðum kjarasamningi og stofnanasamningi.

Rektor hóf fundinn með því að lýsa mikilli ánægju með að samningar hafi náðst og 
verkfalli þar með afstýrt. Inn á fundinn komu þeir Gísli Már Gíslason, formaður 
samráðsnefndar háskólaráðs um kjaramál, Gunnlaugur H. Jónsson, framkvæmdastjóri 
fjárreiðusviðs og Ingjaldur Hannibalsson, formaður fjármálanefndar háskólaráðs, og 
gerðu ítarlega grein fyrir nýgerðum kjarasamningi og stofnanasamningi. Fyrirliggjandi 
stofnanasamningur var samþykktur einróma. 

1.2 Lögð fram tillaga að samþykkt háskólaráðs í tilefni af nýgerðum kjarasamningi Félags 
háskólakennara. Forsenda kjarasamings er að háskólaráð geri eftirfarandi breytingar á 
fyrri samþykktum sínum til þess að ná þeim markmiðum að hækka dagvinnulaun 
félagsmanna FH.

1. Stjórnunarhluti vinnuskyldu lektora og dósenta verður 6% (var 12%), 
kennsluskylda og rannsóknaskylda vaxa að sama skapi. (Kennslu – og 
stjórnunarskylda verði að hámarki 57% og rannsóknarskylda minnst 43%)

2. Fyrri heimild háskólaráðs til lækkunar kennsluskyldu við nýráðningu kennara 
fellur niður. Við nýráðningu lektors er honum í upphafi raðað sex launarimum 
umfram röðun samkvæmt stigamati. Eftir það grundvallast röðun á stigamati.

3. Í samræmi við forsendu 7 fyrir breytingum á launalið samningsins verði ekki 
heimilaður framgangur á milli rima nema í samræmi við ákvæði í kjara- og 
stofnanasamningi og lið 2 hér að ofan.

4. Horfið verði frá því að veita kennurum í Félagi háskólakennara afslátt frá 
kennslu við 55 og 60 ára aldur. Í tilefni af ákvæði í stofnanasamningi við FH, 3.4.4 
um yfirvinnuþak á kennslu er ítrekuð fyrri ákvörðun ráðsins um að starfsmanni sé heimilt í 

samráði við yfirmann að kenna tímabundið umfram yfirvinnuþak og flytja yfirvinnu 
sem samsvarar allt að eins misseris heimilaðri yfirvinnu á milli missera.

5. Heildaryfirvinna starfsmanna Háskólans* sem þiggja laun samkvæmt 
ofangreindum kjarasamingi skal ekki vera meiri en sem samsvarar 1,5 sinnum 
yfirvinnuþaki fyrir kennslu í launaflokki viðkomandi.

* Háskóli merki Háskóli Íslands og stofnanir sem heyra undir háskólaráð.

Gert í samráði Samráðsnefndar háskólaráðs um kjaramál og Félags háskólakennara.

Undirritað 30. apríl 2001 af



Gísla Má Gíslasyni Róbert H. N. Haraldssyni

Gunnlaugi H. Jónssyni Þórólfi Matthíassyni

Tillaga samráðsnefndar háskólaráðs um kjaramál og félags háskólakennara að 
samþykkt háskólaráðs í tilefni af nýgerðum kjarasamningi Félags háskólakennara var 
samþykkt einróma. 

1.3 Þá samþykkti háskólaráð að fela formanni fjármálanefndar háskólaráðs að gera áætlun 
um það hvernig Háskólinn muni mæta þeim kostnaði sem af kjarasamningnum hlýst.

Að lokum þakkað rektor sértaklega þeim Gísla Má Gíslasyni, Gunnlaugi H. Jónssyni, 
Jóni Torfa Jónassyni og Sigrúnu Valgarðsdóttur fyrir mikla og góða vinnu síðustu 
sólarhringa vegna kjarasamningsins og stofnanasamningsins.

 Fleira var ekki gert
Fundi slitið kl. 12:00


