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SkýrslastjórnarStéttarfélagsbókasafns-ogupplýsingafræðinga 
Lögðframáaðalfundifélagsins16.apríl2021 

Sagastéttarfélagsbókasafns-ogupplýsingafræðinga 
Félagið var stofnað 8.apríl1999uppúrtveimureldrifélögum,KjaradeildFélagsbókasafnsfræðingaog
Bókavarðafélaginu.ÞaðgekkviðstofnuninníBHM,enekkihöfðuallirfélagarBókavarðafélagsinsverið
þaráður. 

StjórnSBU 
Á aðalfundi 2020 urðu þær breytingar á stjórn félagsins að þrjú stjórnarsæti voru laus, KristjanaMjöll
JónsdóttirHjörvarbauðsigframtilformannsenhúnhafðisetiðáðureittárístjórn.ÍvarÓlafssonbauðsig
fram til stjórnar en þau Sigríður Júlía Sighvatsdóttir, Óskar Þór Þráinsson og Sveinn Ólafsson héldu
áfram. Varamenn í stjórnvoruHallfríðurKristjánsdóttirogSigrúnGuðnadóttir.Eftiraðalfundskiptistjórn
með sér verkum.ÓskarÞórtókviðhlutverkivaraformanns,SigríðurJúlíavaráframgjaldkeriogSveinn
varðritari.Ívarkomnýrinnístjórnoggerðistmeðstjórnandi. 

Stjórnarfundirogreksturfélagsins 
Aðjafnaðieruhaldnirstjórnarfundireinusinniímánuðiaðjúlíundanskildum.Efuppkomamálmillifunda
sem nauðsynlegt er að leysa úr eru þau annað hvort leyst með tölvupóstsamskiptum eða boðun
aukafundar. 

Þjónustuskrifstofan 
Fimm félög standa saman að rekstri þjónustuskrifstofu fyrir félögin. Þau eru, fyrir utan SBU: Félag
háskólamenntaðra starfsmanna stjórnarráðsins, Félag íslenskra félagsvísindamanna, Fræðagarður og
Stéttarfélaglögfræðinga.Fundireruhaldnireinusinniímánuðiístjórnþjónustuskrifstofunnareníhenni
sitjaformennþeirrafélagasemaðrekstrinumstandaogskiptaþeirmeðséraðveraformaður,gjaldkeri
ogritariþeirrarstjórnaríeittárísenn.Starfsmennþjónustuskrifstofunnarílokárs2020vorufimm: 
GeorgBrynjarsson,framkvæmdastjóri 
AnnaS.Ragnarsdóttir,þjónustufulltrúi 
HalldórK.Valdimarsson,fjármálastjóri 
HjaltiEinarsson,vinnusálfræðingur 
JúlíanaGuðmundsdóttir,lögfræðingur 

FormannaráðBHM 
Formannaráð fer með æðsta vald í málefnum BHM á milli aðalfunda. Því ber að huga að stærri og
stefnumótandi ákvörðunum til fyllingar daglegri ákvarðanatöku sem er hlutverk stjórnar. Formannaráð
veitir stjórn aðhald og veitir henni umboð til daglegs starfs á grundvelli stefnu sem mótuð er á
stefnumótunarþingiogsamþykktáaðalfundum. 
Í formannaráði eiga sæti formenn allra aðildarfélaga bandalagsins og stjórn þess. Ef formaður
aðildarfélags á sæti í stjórn BHM skipar hlutaðeigandi félag annan mann úr stjórn þess til setu í
formannaráði. Forfallist formaður tekur varaformaður hans sæti eða annartilnefndurfulltrúiviðkomandi
félags.Skipunfulltrúafélagsskalveraformlegíeittárhiðminnsta. 



Árið2020 

Húseign
SBUkeyptiárið20191,8%íþeimhlutaBorgartúns6semBHM-félögogbandalagiðeigafyrir8.850.000
krónur. Aðalfundur 2013 hafði veitt leyfi fyrir kaupum á hlut íBorgartúni6fyriralltað9.000.000króna.
Með kaupunum féll niður leiga sem félagið hafði greitt til annarra félaga innan BHM en á móti koma
útgjöldvegnaþátttökuíhúsfélagi.HúsiðBorgartún6hefurreynstþurfamikiðviðhaldogbreytingar,enda
komiðááttræðisaldur.Vegnabreyttraútreikningaerþessieignnútalinálægraverðienvarviðkaupin,
en eignarhlutfall SBU hefur ekki breyst, heldur hefur eignin öll verið metin á lægra verði. Það
endurspeglarekkiendursöluverð,efogþegarhúseigninverðurseld. 

Sambandíslenskrasveitarfélaga 
Í samningnum sem var undirritaður 2015 við Samband íslenskra sveitarfélaga var samþykkt að
félagsmenn SBU hjá sveitarfélögum myndu ganga inn í starfsmatskerfi sem hefur verið í notkun hjá
Reykjavíkurborg í nokkur ár. Starfsmatið átti að taka gildiþann1.júní2018. Þaðhafðistekkiþarsem
miklu meiri tími fór í að fara yfir niðurstöður úr starfsmatinu heldur en reiknað hafði verið með. 
Niðurstaðanúrstarfsmatinuvaralmennt ekkigóðfyrirfélagsmennSBU,meirihlutistarfalækkaílaunum.
Félagsmenn sem eru núna í viðkomandi störfum haldasínumlaunumenverðiráðiðsíðarísamastarf
gilda kjörsamkvæmtstarfsmati.VarþaðverkstjórnarínýliðnumkjaraviðræðumviðSambandíslenskra
sveitarfélaga að koma á nauðsynlegum breytingum á umgjörð starfsmatsoglagaþaðbeturaðþörfum
bókasafns- og upplýsingafræðinga. Kunnum við félagsmönnum okkar hinar bestu þakkir fyrir hversu
þolinmóðþauhafaveriðeftirniðurstöðumúrstarfsmatinu. 
Samningar náðust við Samband íslenskra sveitarfélaga um mitt sumar 2020, samningurinn var
undirritaður1.júlíogfórþáíkynninguogatkvæðagreiðslu,samningurinnbyggirálífskjarasamningnum.
Að auki var samið um að minnsta kosti 13 mínútna styttingu vinnutíma á dag og stefnt að 36 tíma
vinnuviku hjá starfsmönnum. Samningurinn var samþykktur með 92% þeirra sem greiddu atkvæði. Sá
samningurerstyttrienþeirsamningarsemgerðirvoruviðríkiðogReykjavíkurborg,enhanngildirtilog
með31.desember2021. 

Ríkið
Samningur við ríkið var undirritaður í október 2019 og gildir frá 1. apríl 2019 til 31. mars 2023. Þessi
samningur var í takt við lífskjarasamninga sem voru samþykktir á almennum markaðifyrráárinu.Auk
68.000 króna hækkunar á mánaðarlaunum á tímabilinu verða prósentuhækkanir sem tryggja að allir
félagar fá að minnsta kosti 12,5% hækkun launa á fjórum árum, eða rétt rúm 3% á ári. Fasta68.000
króna hækkunin þýðir samtaðþausemerumeðminnaen510.000krónurámánuðifámeirihækkuní
prósentum.Aðaukivarsamiðumaðminnstakosti13mínútnastyttinguvinnutímaádagogstefntað36
tíma vinnuviku hjá starfsmönnum. Þegar þettaerskrifað,erstyttinginhafinámjögmörgumstofnunum.
Allirfélagsmennfánú30dagaorlofóháðaldri,varáður27dagarfyrirfólkyngraen38áraog24dagar
fyrirfólkyngraen30ára.Ámótierkveðiðfastaráumað25%álagáfrísemtekiðeraðvetriséaðeinsef
yfirmaður hafi samþykkt það álag. Samningamenn töldu að frí yrði hvort eð er ekki tekið nema með
samþykki yfirmanns,þannigaðáhrifafþessaribreytinguværuekkimikil,enmargirfélagsmennteljaað
þarnaséumumtalsverðabreytinguaðræða. 
Þegar hagur þjóðar fer batnandi verður kauphækkun umfram þessar tölur, og verður rætt sérstaklega
þegar að því kemur hver sú hækkun verður. Ef verðbólga fer umfram þessarprósentuhækkanirteljast
forsendur samnings hafa breyst. Ef önnur félög sem ekki hafa samið fá betri kjör varðandi vinnutíma,
verður það látið gilda fyrir þau félög sem hér sömdu. Þegar þessi samningur var undirritaður töldu
samningamennaðspáumþjóðarhagogaðstæðurámarkaðigæfuekkitilefnitilaðgetanáðbetrikjörum. 


Reykjavíkurborg 
Samningar við Reykjavíkurborgvorulausir31.mars2019.Samninganefndfundaðireglulegakjölfariðen
samningsatriðiþokuðustlítið,ekkiundanfariðvegnaytriþátta.Samningarmillistærriblokkastéttarfélaga
og launagreiðenda gengu fyrir samningum við SBU og auk þess tóku mál á borð við styttingu
vinnuvikunnar,sérstaklegahjávaktavinnuhópumdrjúgantíma. 
SBU er ekkistórsamningsaðiligagnvartReykjavíkurborgþannigaðþaðvartaliðskynsamlegtaðvinna
með öðrum félögum og um leið að bíða þess að stærrifélöglykisínumsamningum.Náiðsamstarfog
samvinna var með Fræðagarði, félagi háskólamenntaðra. Sérhagsmunamál félagsmanna sem
háskólamenntaðra voru jafnframt eitthvað þurfti að standa vörð um. Meðal annars var litið til að
Reykjavíkurborg væri samkeppnishæf gagnvart öðrum launagreiðendum. Gera þarf nauðsynlegar
lagfæringar á kerfum á borð við starfsmat, huga þarf vel að áhrifum skipulagsbreytinga á borð við
styttingu vinnuvikunnar og sérstök laun til sérfræðinga vegna fjárfestingar þeirra í sérhæfingu með
háskólanámi. Lögð var einnig lagt fam skýlaus krafa um að fá leiðréttingu á launahalla stéttarinnar
gagnvartöðrumstéttumogfámenntunokkarogvirðistarfannafyrireinstaklinga,borginaogsamfélagið
metið til launa. Samningar náðust við Reykjavíkurborg um mitt sumar, sameiginlegur kjarasamningur
SBU, Fræðagarðs og SBU var undirritaður rafrænt 25.júní og fór í kjölfarið í kynningu og
atkvæðagreiðslu. Samningurinn var samþykktur með 90% þeirra sem greiddu atkvæði. Samningurinn
gildirfráfrá1.apríl2019til31.mars2023. 


Þjónusta 
Félagiðvinnurfyrirallafélagsmennsemleitatilfélagsinsmeðfyrirspurnirumýmismálvarðandilaunog
réttindi. Félagsmenn verða að leita til stjórnar, trúnaðarmanna á vinnustöðum eða til
þjónustuskrifstofunnar með sín mál. Á árinu komu upp nokkur mál þar sem félagsmenn leituðu
persónulegaeftiraðstoðviðúrlausnsinnamála.Unniðvarúrþeimmálumeftirbestuvitundoggetu. 
Vakin er sérstök athygli á að öll mál sem félagsmenn telja vera erfitt að ræða við náið samstarfsfólk,
næsta yfirmann eða aðra, má leysa með aðkomu starfsfólks þjónustuskrifstofunnar. Mál eru yfirleitt
meðhöndluð öðruvísi þegar það starfsfólk kemur að,vandinnsemfylgirnándinnierþarmeðleysturað
hluta.Fyllstatrúnaðareraðsjálfsögðugætt. 
Mál félagsmanna sem vinna hjá sveitarfélögum, sem berast stjórn SBU til úrlausnar, eru unnin með
samstarfsnefnd sveitarfélaga, þar með taldriReykjavíkurborg.Unniðerásvipaðanháttgagnvartríkinu.
Það krefst þess að félagsmaður snúi sértilokkarmeðumkvörtunarefniogaðviðgetumunniðúrþvíá
grundvelligagnasemlögðerufram.Ávefnumsbu.iseraðfinnalistayfirtrúnaðarmennSBU. 

Fréttamiðluntilfélagsmanna 
Til að miðla fréttum og upplýsingum tilfélagsmannanotarfélagiðtölvupóst,vefsíðuSBUogFacebook.
Síðanvaropnuð17.nóvember2009ogviðsíðustutalningu2021voru3
 14 einstaklingartengdirsíðunni. 
Félagsmenn geta einnig farið inn á vef þjónustuskrifstofunnar, stett.is eða á vef BHM til að nálgast
upplýsingarumfélagið. 

SjóðirBHMogVIRKendurhæfingarsjóður 
Stjórn félagsins vill vekja athygli félagsmanna SBU á réttindum sem þeir eigaísjóðumBHMsemogí
VIRK. 
BHM starfrækirþrjásjóðisemstandafélagsmönnumtilboða: 
Sjúkrasjóður,enrétttilstyrkjaúrhonumeigafélagsmennáalmennummarkaði.Styrktarsjóðurveitirstyrki
til félagsmanna á opinbera markaðnum. Það gerir einnig Starfsmenntunarsjóður, en í hann geta

félagsmenn sótt um styrki vegna kostnaðar sem fellur til vegna sí- og endurmenntunar sem tengist
verkefni,starfieðafagsviðiumsækjenda. 
Rétt í sjóðina þrjá eiga félagsmenn aðildarfélaga BHM sem greitt hefur verið fyrir framlag í sjóðina í
samtals6mánuðiogþarafsamfelltí3mánuðiáðurenatburðursemleiðirtilstyrkumsóknarásérstað. 
Starfsþróunarsetur háskólamanna veitir styrki til einstaklinga, stéttarfélaga, stofnana og sveitarfélaga
vegna starfsþróunar en hlutverk Starfsþróunarsetursins er að stuðla að framgangi háskólamenntaðra
félagsmannaþeirraaðildarfélagaBHMsemaðildeigaaðsetrinuogframþróunstofnanameðmarkvissri
starfsþróun.NánariupplýsingarumallasjóðiBHMmáfinnaávefB
 HM. 
VIRK – Starfsendurhæfingarsjóður hefur það að markmiði að draga markvisst úr líkum á því að
einstaklingarhverfiafvinnumarkaðivegnavaranlegrarörorku.Íkjölfarhrunsinshefurskapastaukiðálag
semhefurhaftáhrifáháskólamenntaðastarfsmennsemogaðraáíslenskumvinnumarkaði.VIRKhefur
eftirlit með þjónustu á sviði starfsendurhæfingar sem miðar markvisst að atvinnuþátttöku einstaklingaí
kjölfarveikindaeðaslysa. 
NánariupplýsingareruávefVIRK, h
 ttps://www.virk.is/is/virk/skipulagsskra. 

VefurSBU 
Unnið var að uppfærslu vef félagsins á árinu ogvarhannuppfærðurínýjaútgáfuíbyrjunágúst2020.
Vefurinn er þjónustaður af Tónaflóði. Óskar Þór Þráinsson, varaformaður SBU, hefur séð um viðhald
vefsins. 
Vefnum er fyrst og fremst ætlað að veraupplýsingaveitaumstarfsemifélagsins,eneinnigtengingmilli
stjórnarfélagsins,þjónustuskrifstofuþessogfélagsmanna. 
Röskunvarðávefmælingumeftiruppfærsluínýjaútgáfuvefsinsíágústogvarmælingekkiframkvæmd
á tímabilinu ágúst 2020 til maí 2021. Miðað við fyrirliggjandi tölur ísamanburðiáranna2019og2020
hefur innlitum fækkað lítillega milli ára en sömu síðurnar eru mest skoðaðar og undangengin ár:
Kjarasamningar,LaunatöflurogStofnanasamningar. 

StyrkurSBU 
Samþykkt var á aðalfundi SBU að félagið hafi heimild til að veita styrk til félagsmanna að upphæð
200.000árlegatileinsverkefnis,semstuðlaraðframgangistéttarinnar.Félagiðáskilursérrétttilaðhafna
öllum umsóknum ef þær uppfyllaekkiþauskilyrðisemsetterufyrirstyrkveitingunni.Enginnstyrkurvar
veitturárið2020. 

Störfstjórnarmanna 

Eftir aðalfund í ágúst2020breyttusthlutverkstjórnarmanna,þannigaðKristjanaMöllJónsdóttirHjörvar
varðformaðurenhafðiveriðmeðstjórnandi,ÓskarÞórÞráinssonogSveinnÓlafssonskiptuáhlutverkum
ogvarðÓskarvaraformaðurenSveinnritari.SigríðurJúlíaSighvatsdóttirhéltáframsemgjaldkeriogÍvar
Ólafssonkominnsemmeðstjórnandi. 

FormaðurSBU: 
Sat stjórnarfundi SBU, sat í stjórnþjónustuskrifstofunnar(FHS)ásamtþvíaðsitjaíformannaráðiBHM.
Sat aðalfund SBU ásamt aðalfund og tvo framhaldsaðalfundi BHM. Sat samningafundi vegna
stofnanasamningaásamtþvíaðsitjahinaýmsutilfallandifundiertengjaststarfsemiSBU,FHSogBHM.
Sinntieinnigogfylgdieftirýmsummálefnumfélagsinsogfélagsmanna. 



VaraformaðurSBU: 
Sat stjórnarfundi SBU, aðalfund SBU, aðalfund og framhaldsaðalfundi BHM. Var formaður
samninganefndar SBU gagnvart Reykjavíkurborg og sat samninganefndafundi og tengda
undirbúningsfundi vegna samninganna við Reykjavíkurborg sem og fundum sem vörðuðu bókanir að
samningumloknum..TókþáttífundumStarfsmatsnefndarþegarkomaðstörfuminnanSBU. 

GjaldkeriSBU: 
Starf gjaldkera SBU felst aðallega í yfirferð reikninga sem og að sitja stjórnarfundi félagsins.Gjaldkeri
hefurekkiaðgangaðreikningumfélagsinsenstarfsfólkþjónustuskrifstofusérumdagleganrekstur,m.a.
greiðslureikninga. GjaldkerisateinnigaðalfundogtvoframhaldsaðalfundiBHM. 


MeðstjórnandiSBU: 
Sat stjórnarfundi SBU einu sinni í mánuði, sat námskeið um starfsmat ásamt því að sinna tilfallandi
málefnumSBUogfélagsmannaþess. 

RitariSBU: 
SatstjórnarfundiSBU,aðalfundSBU,héltutanumvefmálmeðfréttaskrifum,uppfærslumogviðhaldivið
vef félagsins sbu.is sem og samfélagsmiðla. Sat fundi húsfélags BHM fyrir hönd félagsins ásamt
viðræðufundiviðLandsbókasafnÍslands-Háskólabókasafnvegnastofnanasamninga. 




F
 yrirhöndstjórnarSBU 
KristjanaMjöllJónsdóttirHjörvar,formaður 



