Dagskrá
Þessi eru skyldustörf aðalfundar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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Kosnir starfsmenn fundarins
Formaður leggur fram skýrslu stjórnar
Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins til afgreiðslu og gerir grein
fyrir fjárhag þess
Lagabreytingar
Kosning í stjórn, nefndir og ráð
Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga félagsins og eins til vara
Lögð fram fjárhagsáætlun næsta árs og félagsgjöld ákveðin
Önnur mál

Skýrsla stjórnar starfsárið 2016 - 2017
Stjórn ÞÍ skipuðu: Laufey Elísabet Gissurardóttir formaður, Hanna Kristín Sigurðardóttir
varaformaður, Steinunn Jónsdóttir ritari, Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir gjaldkeri og
meðstjórnendurnir Guðrún Halla Jónsdóttir, Bjarnveig Magnúsdóttir og Halldóra
Jóhannesdóttir Sanko.
Tengiliðir við nefndir og ráð:
Hanna Kristín Sigurðardóttir er tengiliður við Trúnaðarmannaráð og fulltrúi í stjórn NFFS
Bjarnveig Magnúsdóttir er tengiliður við Fagráð.
Steinunn Jónsdóttir er tengiliður við útgáfuráð
Guðrún Halla Jónsdóttir er tengiliður við Útgáfuráð .
Halldóra Jóhannesdóttir Sanko er tengiliður við Laganefnd.
Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir situr í stjórn Vísinda- og Kjaradeilusjóðs.
Anna Björk Sverrisdóttir, þroskaþjálfi er fulltrúi í Netlu
Anna Lilja Magnúsdóttir er tengiliður við Kjörnefnd.
Laufey Elísabet Gissurardóttir er tengiliður við Siðanefnd, og fulltrúi í stjórn NFFS.
Hlutverk skrifstofu
Á skrifstofu félagsins starfa formaður og framkvæmdastjóri í fullu starfi. Þar eru unnin flest
þau verkefni sem snúa að rekstri félagsins og stjórnun þess. Meðal helstu verkefna má nefna:
 Ráðgjöf vegna kjara- og réttindamála.
 Ráðgjöf vegna ráðningarsamninga.
 Kjarasamningagerð og stofnanasamningagerð.
 Upplýsingar varðandi launakjör og launaþróun.
 Fræðsla frá formanni og framkvæmdastjóra út á stofnunum/fyrirtækjum þar sem
félagsmenn starfa.
 Lögfræðiþjónustu BHM á sviði vinnuréttar.
 Aðstoð við lausn ágreiningsmála á vinnustað.
 Ráðgjöf til félagsmanna í atvinnuleit og stuðningur til atvinnulausra félagsmanna.
 Félagið er talsmaður/fulltrúi félagsmanna í einstaklingsmálum, ef óskað er eftir.
 Annast samstarf við NFFS (nordisk forum for socialpedagoga og situr formaður ásamt
formanni fagráðs í stjórn NFFS) einnig samstarf við AIEJI sem eru alþjóðleg samtök
þroskaþjálfa/social educators.
 Aðgang að sjóðum BHM (styrktarsjóður, sjúkrasjóðir, orlofssjóður,
starfsmenntunarsjóður, starfsþróunarsetur háskólamanna).
 Aðgang að orlofshúsum BHM.
 Styrki úr Vísindasjóð og fag- og fræðslusjóði
 Félagið birtir atvinnuauglýsingar fyrir félagsmenn og vinnustaði.
 Halda yfirlit yfir og bókfæra innheimt félagsgjöld og önnur samningsbundin og
lögboðin gjöld.
 Færa bókhald fyrir sjóði félagsins og skrifstofuna.
 Annast skráningu nýrra félagsmanna og viðhalda félagaskrá og netfangalista.
 Senda grunnupplýsingar til vinnuveitenda varðandi félagsgjöld og sjóði.
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Annast skjalavörslu, bréfaskriftir og upplýsingamiðlun.
Annast dagleg samskipti við viðskiptaaðila, s.s. stjórnir, nefndir, ráð, BHM, DK,
viðskiptabanka og Advania.
Aðstoða einstaka félagsmenn, trúnaðarmenn og fulltrúa í samstarfsnefndum og
kjaranefndum við túlkun og framkvæmd kjarasamninga.
Undirbúa félagsfundi.
Undirbúa starfsdaga ásamt undirbúningsnefnd fagráðs og stjórnar ÞÍ.
Undirbúa málþing ásamt undir búningsnefnd fagráðs og stjórnar ÞÍ.
Undirbúa fræðslu ÞÍ.
Funda með trúnaðarmönnum og félagsmönnum á vinnustöðum um allt land.
Ýmis vinna tengd BHM.
Undirbúningur fyrir aðalfund.
Vera í tengslum við ráð og nefndir félagsins.
Fræðsla til háskólanema.

Reikningsár skrifstofunnar er almanaksárið. Reikningar eru skoðaðir af gjaldkera og
skoðunarmönnum félagsins.
Hefðbundin stjórnarstörf
Stjórn fundaði reglulega á árinu eða í alls11 skipti. Umfjöllunarefni stjórnar þetta árið voru
fagmál, lífeyrissjóðsmál, kjaramál, erlent samstarf auk rekstrarmála félagsins.
Starfsárið 2016 - 2017
Sameiginlegur fundur með ráðum og nefndum var haldinn 21. september 2015, þar sem
markmið fyrir starfsárið voru sett og skipting verka átti sér stað. Í ráðum og nefndum félagsins
þetta starfsár voru:
Fagráð
Elva Ösp Ólafsdóttir (2016-2018)
Freydís Frigg Guðmundsdóttir (2015-2017)
Kristbjörg Hjaltadóttir (2016-2018)
Einar Þór Jónsson (2015-2017)
Arne Friðrik Karlsson (2015-2017)
Fanney Sumarliðadóttir (2016-2018)
Arna Bender (2016-2018)
Tengiliður við stjórn: Bjarnveig Magnúsdóttir
Kjörnefnd
Rún Halldórsdóttir(2016-2018)
Kristín Gísladóttir (2016-2018)
Guðrún Jakobsdóttir (2015-2017)
Valborg Helgadóttir (2015-2017)
Bjarghildur Pálsdóttir (2015-2017)
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Tengiliður við stjórn: Anna Lilja Magnúsdóttir
Laganefnd
Ragnhildur Þorsteinsdóttir (2016-2018)
Rannveig Biering (2016-2018)
Margrét Rannveig Halldórsdóttir (2015-2017)
Birna Rebekka Björnsdóttir (2015-2017)
Andrea Bergmann Halldórsdóttir (2015-2017)
Tengiliður við stjórn: Halldóra Jóhannesdóttir Sanko
Siðanefnd
Hrefna Sigurðardóttir (2016-2019)
Árni Már Björnsson (2015-2018)
Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir (2014-2017)
Varamenn:
Friðrik Sigurðsson (2016-2019)
Sigríður Daníelsdóttir (2015-2018)
Signý Þórðardóttir (2015-2017)
Tengiliður við stjórn: Laufey Elísabet Gissurardóttir
Útgáfuráð
Kristín Helga Magnúsdóttir (2016-2018)
Oddrún Ólafsdóttir (2016-2018)
Anna Kristín Albertsdóttir (2016-2018)
Áslaug Rut Kristinsdóttir (2015-2017)
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir (2015-2017)
Sigríður Árnadóttir (2015-2017)
Vantar einstakling frá Rannsóknarstofu í þroskaþjálfafræðum
Tengiliður við stjórn: Guðrún Halla Jónsdóttir
Vísindasjóðsstjórn
Valborg Helgadóttir, formaður
Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, gjaldkeri ÞÍ
Þóranna Halldórsdóttir, ritari
Ragnheiður Elín Ragnarsdóttir
Bjarnveig Magnúsdóttir
Tengiliður við stjórn: Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir
Stéttarfélagar eru 734 talsins, fagaðilar 14, lífeyrisþegar eru 26 auk þess sem nokkrir nemar í
þroskaþjálfafræðum skráðu sig sem aukafélaga.
Skipulagðir trúnaðarmannafundir voru tveir á starfsárinu. Þeir voru haldnir 28. október 2016
og 24. febrúar 2017, sjá skýrslu frá trúnaðarmannaráði.
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Í trúnaðarmannaráði eru:
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
Steinunn Hafsteinsdóttir

Grunnskólar Reykjavíkur
Ragnheiður E. Ragnarsdóttir

Framhaldsskólar
Jóhanna Jónsdóttir

Fellaskóli grunnskóli í Reykjavík
Halldóra Jóhannesdóttir Sanko

Ás styrktarfélag/búseta
Guðrún Nanny Vilbergsdóttir

Klettaskóli
Margrét Valgerður Pálsdóttir

Ás styrktarfélag/dagþjónusta
Bjarghildur Pálsdóttir

Leikskólar Reykjavíkur
Særún Ósk Böðvarsdóttir

Skálatúnsheimilið
Jónína Árnadóttir

Seltjarnarnesbær
Jóhanna Ósk Ólafsdóttir

Hafnarfjörður skólar
Hanna Guðrún Pétursdóttir

Austurland
Elísabet Ósk Sigurðardóttir

Hafnarfjörður leikskólar
Guðný Egilsdóttir

Norðurland
Gestur Guðrúnarson

Hafnarfjörður
Margrét Erla Haraldsdóttir

Suðurland
Steinunn Jónsdóttir

Víðivellir í Hafnarfirði
Rún Halldórsdóttir

Grunnskólar á Suðurlandi
Karen Erlingsdóttir

Reykjanesbær
Linda Birgisdóttir

Grunnskólar Akraness
Andrea Magnúsdóttir

Reykjavík-Velferðarsvið
Elsa Eiríksdóttir Hjartar

Vestfirðir
Arnheiður Jónsdóttir

Reykjavík-Velferðarsvið
Oddrún Ólafsdóttir

Garðabær skóli leikskóli
Margrét Ósk Gunnarsdóttir

Kópavogur/skólar
Þórunn Guðrún Einarsdóttir
Kópavogur/Velferðarsvið
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir

Frístundahluti SFS Reykjavík
Andrea Bergmann Halldórsdóttir

Eins og undanfarin ár hefur formaður félagsins lagt áherslu á að funda með þroskaþjálfum og
trúnaðarmönnum um land allt. Markmiðið hefur verið að ná til sem flestra félaga og heyra
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hvernig gengur, kynna hvað er á döfinni, kynna kjarasamninga og nú hefur verið mikil áhersla
lögð á að kynna starfsmatið hjá félagsmönnum starfandi hjá sveitarfélögunum.
Fundirnir voru allnokkrir með trúnaðarmönnum og félagsmönnum eins og sjá má:
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 19. ágúst og 1.september 2016
Suðurlandi 21. nóvember 2016
Reykjanesbæ 22. nóvember 2016
Garðabæ 23. nóvember 2016
Reykjavík, þroskaþjálfar í leikskólum 24. nóvember 2016
Ármúlaskóla 5. desember og 9.desember 2016
Klettaskóli 7. febrúar 2017
LSH 8. febrúar 2017
Mosfellsbæ 9.febrúar 2017
Kópavogi 6. mars 2017
Tækniskóla 7. mars 2017
Framhaldskólar 31. mars 2017
Kjaramálin
Í mars á síðasta ári var skrifað undir samning við Samband íslenskra sveitafélaga sem hefur
gildistíma frá 1. september 2015 til 31. mars 2019. Samið var um inngöngu í starfsmat 1. júní
2018.
Innleiðing þess er nú þegar hafin. Í mars mánuði 2017 hófust viðtöl við yfirstjórnendur. Nú er
komið að því að skila inn gögnum vegna annars áfanga starfsmatsins og búið er að velja
þroskaþjálfa í það úrtak. Úrtak í þriðja áfanga verður valinn í byrjun júní.
Kjarasamningur við Reykjavíkurborg var undirritaður þann 10. desember 2015 og gildir til 31.
mars 2019. Helstu breytingar voru á gerð launatöflu þar sem lífaldursröðun fellur úr gildi 1.
júní 2017.
Launahækkanir samkvæmt kjarasamningum á starfsárinu og út gildistíma viðkomandi
kjarasamnings eru eftirfarandi:
Sveitarfélög: Ný launatafla 1. júní 2016, 6% hækkun og bráðabirgðaröðun starfa. Ný
launatafla 1. júní 2017 3% hækkun og ný launatafla í júní 2018 og þá tekur starfsmat gildi.
Eingreiðsla árið 1. maí 2019 kr. 58.000
Reykjavíkurborg: Hækkun á launatöflu 1. júní 2016 um 6%. 1. júní 2017 tekur við ný
launatafla með meðaltalshækkun hjá ÞÍ upp á 3,89%, 1. júní 2018 hækkun um 3%. Eingreiðsla
58.000 kr. 1. febrúar 2019.
Ríki: Hækkun á launatöflu 1. júní 2016 um 5,5% og einnig1,65% til útfærslu
menntunarákvæða, sbr. 5. gr. úrskurðar gerðardóms. Eingreiðsla 1. júní 2017, kr. 63.000
ÞÍ setti síðast saman kröfugerð sína fyrir samningalotuna sem stóð yfir árið 2015-2016 og mun
á næstu mánuðum setja saman kröfugerð sína vegna komandi viðræðna um nýjan kjarasamning
fyrir ríkisstarfsmenn.
Kjara- og réttindanefnd BHM stóð fyrir rýnifundi um verkfallsaðgerðirnar 2015 og verða
niðurstöður þess fundar kynntar formannaráði BHM í júní. Markmið úttektarinnar er að rýna
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verkfallsaðgerðir aðildarfélaga BHM árið 2015 en formannaráðsfundur BHM fól kjara- og
réttindanefnd verkefnið.
Á yfirstandandi starfsári kom formannaráð BHM 13 sinnum saman sem rekja má aðallega til
viðræðna um breytingar á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna í kjölfar samkomulags sem
BHM, BSRB og KÍ gerðu við stjórnvöld 19. september 2016.
Stjórn BHM ákvað að framvegis skyldi kostnaður greiddur vegna setu eins fulltrúa tíu
aðildarfélaga BHM í Starfsmatsnefnd Reykjavíkurborgar og Framkvæmdanefnd starfsmats
Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna umfangs og mikilvægis þess starfs fyrir aðildarfélög
bandalagsins. Anna Lilja Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri ÞÍ sinnir þessu starfi í dag.
Haustið 2015 var þráðurinn tekinn upp í viðræðum BHM, BSRB og KÍ við fjármálaráðuneytið
og Samband sveitarfélaga um jöfnun lífeyrisréttinda á milli opinbera og almenna
vinnumarkaðarins. Páll Halldórsson fyrrverandi varaformaður BHM og Þórunn
Sveinbjarnardóttir formaður BHM voru fulltrúar aðildarfélaga BHM í þeim viðræðum. Krafa
BHM og annarra opinberra bandalaga í þeim viðræðum var að réttindi núverandi sjóðfélaga Adeilda LSR og Brúar skertust ekki við breytingar á lífeyriskerfi opinberra starfsmanna.
Vorið 2016 lögðu fulltrúar ríkisvaldsins til leið sem byggðist á því að kostnaður vegna
lífeyrisauka núverandi sjóðfélaga í A-deildum LSR og eftir atvikum Brúar lífeyrissjóðs yrði
greiddur að fullu á yfirstandandi ári. Óvenjulegar aðstæður í ríkisfjármálum gerðu þetta
mögulegt. Sumarið 2016 var illa nýtt til viðræðna af hálfu hins opinbera en í ágúst og
september lögðu fulltrúar þess mikla áherslu á að samkomulag næðist um breytingar á
lífeyriskerfinu. Í september veitti meiri hluti formannaráðs BHM formanni umboð til að
undirrita samkomulag um breytta skipan lífeyrismála opinberra. Á sama tíma hófst
frumvarpsgerð í fjármálaráðuneytinu og fjármála- og efnahagsráðherra tilkynnti að hann myndi
framlengja undanþágur lífeyrissjóðanna. Í framhaldi af því samþykktu stjórnir lífeyrissjóðanna
hækkun iðgjalda frá og með áramótum.
Við framlagningu frumvarps fjármála- og efnahagsráðherra um breytingar á LSR kom í ljós að
efni þess var ekki í fullu samræmi við samkomulagið sem gert hafði verið. Reynt var að fá
þingmenn til að samþykkja breytingartillögur við frumvarpið sem lagað hefðu þetta misræmi
en tókst ekki. Félag íslenskra náttúrufræðinga lagði fram tillögu á formannaráðsfundi í
desember um að BHM segði sig frá þessu samkomulagi en tillagan var felld. Breytingar á
lögum um Lífeyrissjóð opinberra starfsmanna ríkisins (A-deild) voru samþykktar á Alþingi 22.
desember 2016 og ganga í gildi 1. júní 2017.
Í framhaldi af setningu laganna hófst vinna í stjórnum LSR og Brúar við að endurnýja
samþykktir í samræmi við breytt lög. Nýjar samþykktir stjórnar LSR voru voru afgreiddar af
stjórn LSR í aprílmánuði. Um breytingar á samþykktum Brúar gildir að stofnaðilar sjóðsins
þurfa að samþykkja nýjar samþykktir fyrir sitt leyti svo að þær taki gildi. Nýjar samþykktir
stjórnar Brúar hafa ekki borist stjórn BHM til afgreiðslu. Á fundum formannaráðs var einnig
fjallað um salek-samstarfið og skýrsla Steinar Holden um samskipti aðila við gerð
kjarasamninga á íslenskum vinnumarkaði kynnt og rædd. Starf aðgerðahóps um launajafnrétti
var kynnt, einnig starfsemi Landssamtaka íslenskra stúdenta. Fjallað var um innleiðingu
jafnlaunavottunar en frumvarp um lögbindingu hennar hefur verið lagt fram á Alþingi.
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Kjarakönnun 2016/Viðhorfskönnun
Kjarakönnun var gerð fjórða árið í röð og var hún gerð í mars og apríl 2016. Maskína –
rannsóknarfyrirtæki hefur séð um framkvæmd könnunarinnar öll árin, með þessari könnun
fáum við mikilvægar upplýsingar sem nýtast vel í kjarasamningagerð. Á síðasta ári var
könnunin stytt nokkuð og einblínt á launahluta hennar. Hægt að skoða þessar fjóra
launakannanir BHM hér.
Þroskaþjálfar höfðu hæst svarhlutfalla í könnuninni og hlaut því félagið kjarakönnunarbikarinn
árið 2016.Bandalag háskólamanna ákvað að gera könnun á viðhorfi félagsmanna til kjaramála
og vinnuumhverfis. Könnunin nær til handahófúrtaks úr félagaskrám aðildarfélaganna en þess
var gætt að öll félög eigi fulltrúa í úrtakinu. Þátttakendum hefur verðið sendur tölvupóstur með
hlekk inn á könnunina og er gefinn nokkurra daga frestur til að svara henni. Niðurstöður munu
m.a. nýtast bandalaginu við mótun áherslna í hagsmunagæslu fyrir félagsmenn og til að
undirbyggja kröfur aðildarfélaganna í komandi kjaraviðræðum.
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Sjóðir sem ÞÍ á aðild að hjá BHM
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Fræðslufundir og starfsdagar
Fræðslufundur ÞÍ var haldinn 24. nóvember 2016. Erindið hélt Guðmundur Sævar Sævarsson,
réttargeðhjúkrunarfræðingur, má segja að erindi hans hafi verið framhald af erindi sem hann
hélt á málþingi ÞÍ í janúar 2016. Í erindi sínu fjallaði hann um birtingarmynd ofbeldis,
áhrifavalda þess og áhættuþætti. Þá fór hann einnig yfir áhrifaríkar leiðir gegn ofbeldi og
mikilvægi góðra samskipta.
Starfsdagar Þroskaþjálfa voru haldnir dagana 26. og 27. janúar í Borgarnesi. Yfirskriftin að
þessu sinni var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hvar liggja
tækifærin?
Viðfangsefni starfsdagana var að fara yfir og kynna þroskaþjálfum samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með það að markmiði að þroskaþjálfar geri sér grein fyrir
hvaða áhrif fullgilding samningsins mun hafa á starf stéttarinnar í komandi framtíð. Góð
mæting var á starfsdagana og mörg góð og fræðandi erindi flutt.
Fræðslufundur var haldinn þann 3. maí, þar sem Arndís Halla Jóhannesdóttir þroskaþjálfi var
með erindi. Erindi hennar ber nafnið Mikill hlátur og smá grátur og er markmiðið með
erindinu að vekja fólk til umhugsunar um að öll höfum við val um það hvernig við bregðumst
við þeim áskorunum sem við þurfum að takast á við í lífinu, hvort heldur sem er í vinnu eða
einkalífi. Efni fyrirlestrarins var byggt á þeirri lífsreynslu Arndísar að berjast við krabbamein.
Nýjar siðareglur
Á síðasta aðalfundi voru nýjar siðareglur kynntar og lagðar fyrir aðalfund. Siðareglurnar hafa
verið prentaðar á veggspjald og sem bæklingur og er hægt að nálgast hvoru tveggja á
skrifstofu félagsins auk þess sem siðareglurnar eru á heimasíðu félagsins. Á þessum aðalfundi
verða kynntar endurskoðaðar og uppfærðar starfsreglur siðanefndar.
Erlent samstarf
Þroskaþjálfafélag Íslands á aðild að Nordisk Forum for socialpedagoger (NFFS) samtök
norrænna þroskaþjálfa. Í þessu samstarfi hafa verið félög frá Noregi, Svíþjóð, Finnlandi,
Danmörku, Færeyjum og Grænlandi. Nú hafa bæði félögin í Svíþjóð og Finnlandi gengið út úr
NFFS.
Síðustu árin eða 2015 og 2016 hélt Finnland utan um stjórnarfundi í NFFS og voru þeir þá
haldnir í Helsinki. Félagið hefur sent tvo fulltrúa á þessa fundi.
Á þessu ári taka Ísland og Færeyjar við stjórn NFFS og verður fyrsti fundur í Reykjavík 31.
maí og 1. júní.
Árið 2016 verður NFFS 25 ára og af því tilefni hefur Vagn Michelsen frá Danmörku verið að
skrifa sögu NFFS en hann hefur setið í stjórn NFFS í 19 ár en lauk stjórnarsetu fyrir tveimur
árum síðan.
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Einnig hafa verið sameiginlegir fundir með Nordiske sosionomforbunds samarbeidskomitee
(NSSK) norrænna samtaka félagsráðgjafa.
Formanni ÞÍ var boðið á Socialpædagogerne kongres den 15. - 17. nóvember 2016 í Nyborg í
Danmörku. Félagar okkar í Danmörku halda þriggja dagar málþing/aðalfund annað hvert ár.
Yfirskrift hjá þeim árið 2016 var Styrke til og være noget for andre. SL í Danmörku eru með
yfir 18.000 félagsmenn.
Félagið er með aðild AIEJI (International Association of Social Educators). Stjórn samtakanna
hittist að jafnaði tvisvar á ári og eru fundir haldnir á mismunandi stöðum, til að styðja við
starfsemi aðildarfélags í viðkomandi landi. AIEJI var með heimsráðstefnu í Brasilíu 10. til 12.
apríl 2017. Það voru því miður ekki fulltrúar frá Íslandi á þeirri ráðstefnu.
Samstarf við háskólasamfélagið
Útskriftarnemum var boðið til félagsins daginn fyrir útskrift 2016 ásamt starfsmönnum
þroskaþjálfadeildar. Tilgangurinn er að bjóða verðandi þroskaþjálfa velkomna í félagið, kynna
áherslur og starfsemi ÞÍ. Í ár hefur stjórn ÞÍ ákveðið að bjóða nemum og starfsfólki ásamt
leiðbeinendum útskriftanema í boð 23. júní, daginn fyrir útskrift.
Glæsilegur hópur 57 fyrsta árs nema kom í heimsókn og fengu kynningu um félagið 12. janúar
2017.
Í maí 2016 var skipaður starfshópur um sóknarfæri í menntun þroskaþjálfa á vegum
Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Markmið hópsins var að setja fram áætlun til framtíðar
sem hefur það að markmiði að styrkja nám til starfsréttinda í faginu og efla framhaldsnám á
sviðinu. Hanna Kristín Sigurðardóttir varaformaður ÞÍ er fulltrúi félagsins í hópnum. Aðrir
fulltrúar í hópnum koma frá Rannsóknarsetri í Fötlunarfræðum, Greiningar- og ráðgjafastöð
ríkisins, Landsamtökunum Þroskahjálp, Átaki Félagi fólks með þroskahömlun, auk þess sem
fulltrúi brautskráðra nemenda er í hópnum.
Verkefni hópsins fela í sér að skoða:
 Nám og kennslu: inntak og uppbygging námskeiða, námskröfur, sveigjanleiki og val
nemenda.
 Rannsóknir: Rannsóknarvirkni, rannsóknarverkefni, rannsóknarsamstarf.
 Tengsl við vettvang og samfélag og starfsnám.
 Lenging námsins.
 Samsetning kennarahópsins: prófgráður og sérsvið.
 Nám þroskaþjálfa í nágrannalöndum: Þróun, inntak, uppbygging
Til að leysa þetta verkefni var byrjað á að safna ýmsum fyrirliggjandi gögnum til að skoða, þar
sem m.a. kennsluskrá námsins var rýnd, skoðaður var samanburður við nám þroskaþjálfa á
Norðurlöndum auk ýmissa kannanna. Tekin voru viðtöl við starfsfólk brautarinnar, formann og
framkvæmdarstjóra Þroskaþjálfafélagsins auk þess sem búnir voru til tveir rýnihópar, annars
vegar í hópi nýútskrifaðra og hins vegar þeirra sem starfað hafa lengur á vettvangi. Þegar þetta
er ritað er vinna hópsins á lokametrunum og verður skilað til Menntavísindasviðs fljótlega.
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Alþjóðlegur dagur þroskaþjálfa var haldinn 2. október 2016. Það var einstök upplifun að
fylgjast með öflugum þroskaþjálfum setja merki félagsins á forsíðumynd sína á FB, segja frá
störfum sínum, setja inn myndir og segja hversu stoltir þeir eru með störfin sín og að hvaða
baráttumálum þeir eru að vinna.
Nefndir og ráð hafa starfað með reglubundnum hætti á árinu. Með starfi í nefndum og ráðum
gefa félagar mikilvægan skerf til starfsemi félagsins. Mikilvægt er að hafa virka félagsmenn og
endurspeglar það starfið í félaginu. Þessum aðilum er seint fullþakkað. Sjá skýrslur frá ráðum
og nefndum félagsins aftar í skýrslunni.
Síðasta starfsár ÞÍ hefur verið viðburðaríkt og sérlega ánægjulegt. Það er ómetanlegt að fá að
vinna með og fyrir þroskaþjálfa.
Að lokum er öllum þeim sem tekið hafa þátt í starfi félagsins færðar kærar þakkir.
Reykjavík 24. maí 2017
Fyrir hönd stjórnar Þroskaþjálfafélags Íslands,
Laufey Elísabet Gissurardóttir, formaður ÞÍ
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Skýrsla gjaldkera starfsárið 2016
Gjaldkeri vann með formanni og framkvæmdastjóra félagsins árið 2016. Hann hefur átt samráð
við formann, framkvæmdastjóra og stjórn um rekstur félagsins.
Gjaldkeri situr í stjórn Vísindasjóðs ÞÍ og greiðir út styrki með framkvæmdastjóra sem
samþykktir eru.
Félagssjóður skilaði rekstarhagnaði upp á kr.: 5.554.212.- eftir fjármagnsliði árið 2015. Á því
eru skýringar sem áætlanir voru gerðar um í fjárhagsáætlun fyrir árið 2016.
Störf gjaldkera eru:
Vinnur með framkvæmdastjóra.
Veitir ráðgjöf og aðhald varðandi rekstur félagsins.
Kemur að gerð fjárhagsáætlunar.
Gjaldkeri er einnig gjaldkeri verkfalls- og vísindasjóðs félagsins.
Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir,
gjaldkeri ÞÍ
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Rekstrarreikningur ársins 2016, félagssjóður

2016

2015

Rekstrartekjur:
Stéttarfélagsgjöld.....................................................................
Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf.........................................
Ráðstefnutekjur.......................................................................
Saga stéttar í 50 ár...................................................................
Aðrar tekjur............................................................................

50.904.861
(54.155)
1.895.992
231.175
81.800
53.059.673

43.960.998
(208.408)
1.192.500
2.507.500
400.000
47.852.590

29.042.528
2.051.601
16.411.332
47.505.461

25.313.586
1.709.204
22.269.315
49.292.105

5.554.212

(1.439.515)

Vaxtatekjur.............................................................................
Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur..................................

1.613.165
(531.502)
1.081.663

1.290.125
(436.979)
853.146

Rekstrarhagnaður (halli) ársins............................................

6.635.875

(586.369)

Rekstrargjöld:
Laun og tengd gjöld.................................................................
Húsnæðiskostnaður.................................................................
Annar kostnaður......................................................................

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði...............

2
3
4

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:
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Efnahagsreikningur

2016

2015

Eignir:
Hlutir í öðrum félögum:
Húsfélag BHM sf. 8,92%........................................................

14.444.702

14.498.857

Útistandandi skuldir.................................................................
Bankareikningar......................................................................

6.626.503
43.527.907
50.154.410

4.776.797
38.420.900
43.197.697

Eignir alls:

64.599.112

57.696.554

Veltufjármunir:
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31. desember 2016, félagssjóður

2016

2015

Skuldir og eigið fé:
Eigið fé:
Óráðstafað eigið fé..................................................................

62.779.915

56.144.040

1.819.197
1.819.197

1.552.514
1.552.514

64.599.112

57.696.554

Skammtímaskuldir:
Ógreiddur kostnaður og skilafé.................................................

Skuldir og eigið fé alls:
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Skýringar og sundurliðanir

1. Reikningsskilaaðferðir.
Sömu reikningsskilaaðferðum er fylgt og árið áður.
2016

2015

2. Laun og tengd gjöld.
Launagreiðslur........................................................................
Launatengd gjöld.....................................................................

23.391.358
5.651.170
29.042.528

20.334.366
4.979.220
25.313.586

2.051.601

1.709.204

2.051.601

1.709.204

Ferðakostnaður utanlands.........................................................

676.794

708.896

Bílastyrkir...............................................................................
Veitingar og gestamóttaka.........................................................

97.440
110.245

97.440
151.679

Fundir og ráðstefnur innanlands - endurgreitt.............................
Ráð og nefndir........................................................................

2.288.682
1.602.180

3.210.790
175.148

Gjaldfærður búnaður...............................................................
Póstur og sími.........................................................................
Ritföng, prentun, auglýsingar, tölvukostnaður.............................
Sérfræðiaðstoð........................................................................

74.416
300.634
1.092.559
406.410

430.611
3.097.120
1.261.560

3. Húsnæðiskostnaður.
Húsnæði Borgartún 6...............................................................

3. Annar kostnaður

Ritun og útgáfa sögu félagsins...................................................
Framlag í Kjaradeilusjóð..........................................................

1.000.000

Félagsgjöld BHM...................................................................
Tímarit félagsins......................................................................

7.409.292
781.286

6.372.392
647.019

350.000

2.725.305
350.000

221.394
16.411.332

155.009
22.269.315

56.144.040
6.635.875
62.779.915

56.730.409
(586.369)
56.144.040

Afmælishátíð...........................................................................
Framlag Þroskahjálp................................................................
Annar kostnaður......................................................................

2.886.346

3. Eigið fé.
Frá fyrra tímabili.....................................................................
Rekstrarhagnaður....................................................................
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Vísindasjóður

Rekstur árið 2016.

2016

2015

Tekjur:
Vísindasjóðsframlög................................................................
Vaxtatekjur.............................................................................

50.839.362
1.794.387
52.633.749

41.695.235
1.259.142
42.954.377

Vísindastyrkir..........................................................................
Fag- og fræðslusjóður..............................................................
Tölvukostnaður.......................................................................
Kostnaður vegna úthlutunar o.fl................................................
Fjármagnstekjuskattur og bankakostnaður.................................

44.812.810

39.355.953

13.774
358.869
45.185.453

89.822
251.820
39.697.595

Rekstrarhagnaður ársins........................................................

7.448.296

3.256.782

Gjöld:
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Kjaradeilusjóður

Rekstur árið 2016.

2016

2015

Tekjur:
Framlag úr félagssjóði skv. ákv. stjórnar....................................
Vaxtatekjur.............................................................................

1.000.000
1.000.201
2.000.201

870.635
870.635

Greitt til BHM vegna verkfalls..................................................
Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur..................................

55.089
200.036
255.125

2.749.975
174.122
2.924.097

Rekstrarhagnaður (halli) ársins.............................................

1.745.076

(2.053.462)

24.988.005

23.242.929

24.988.005

23.242.929

135.737

135.737

Gjöld:

Efnahagsreikningur 31. desember 2016.
Eignir:
Bankareikningar......................................................................

Skuldir:
Skuld við félagssjóð.................................................................
Eigið fé:
Frá fyrra ári............................................................................
Rekstrarhagnaður (halli) ársins..................................................

Skuldir og eigið fé alls:
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23.107.192
1.745.076
24.852.268

25.160.654
(2.053.462)
23.107.192

24.988.005

23.242.929

Skýrsla Trúnaðarmannaráðs 2016-2017.
Trúnaðarmannaráð félagsins hélt 2 fundi á starfsárinu, 28. október 2016 og 24. febrúar 2017.
Í trúnaðarmannaráðinu eru 27 fulltrúar auk stjórnar félagsins. Trúnaðarmenn félagsins gegna
mikilvægu hlutverki í upplýsingamiðlun til félagsmanna, auk þess að vera stuðningur við hinn
almenna félagsmann. Fastir liðir á fundum ráðsins eru upplýsingar frá félaginu og
trúnaðarmönnum, það er virkilega gott að geta fengið upplýsingar til baka um það sem er efst á
baugi úti á vinnustöðunum. Þessar samræður leggja grunn að þeim málum sem huga þarf að
varðandi samningsgerð.
Á síðasta ári fór töluverður tími í að fjalla um lífeyrismálið í trúnaðarmannaráðinu,
kjarakönnun BHM var til umfjöllunar, auk þess sem trúnaðarmennirnir settu sig vel inní sjóði
BHM. Rætt var um nýgerðan kjarasamning við Samband íslenskra sveitarfélaga. Á þessu ári
var fjallað um Kópavogsskýrsluna, stöðuna á starfsmati hjá sveitarfélögunum og undirbúningur
hófst varðandi kröfugerð fyrir ríkið, þar sem gerðardómurinn fellur úr gildi 31. júlí 2017.
fyrir hönd Trúnaðarmannaráðs
Hanna Kristín Sigurðardóttir, varaformaður ÞÍ
Skýrsla laganefndar 2015-2016
Í laganefnd starfsárið 2016-2017 sátu
Andrea Bergmann Halldórsdóttir, formaður
Margrét Rannveig Halldórsdóttir
Birna Rebekka Björnsdóttir (í fæðingarorlofi)
Rannveig Biering
Ragnhildur Þorsteinsdóttir
Laganefnd kom einu sinni saman á starfsárinu, þar sem farið var yfir lagabreytingartillögur
fyrir aðalfund. Á starfsárinu barst ein lagabreytingartillaga. Tillagan barst frá Jóhönnu Lilju
Ólafsdóttur og hljóðar svo:
„Í þriðja kafla og 5. gr. laga Þroskaþjálfafélags Íslands er kveðið á um stjórn félagsins,
kosningar og kjörtímabil. Leggur undirrituð til eftirfarandi lagabreytingartillögu sem fellst í því
að síðasta setning lagagreinarinnar verði felld á brott. Sú setning varðar hámarks setu
stjórnarmanna í stjórn. Séu lög Sálfræðingafélagsins, Iðjuþjálfafélagsins og
Félagsráðgjafafélagsins skoðuð sést að hvergi er kveðið á um hámarks lengd stjórnarsetu.
Síðustu ár hafa einkennst af langri og á tíðum harðri launa- og réttindabaráttu þar sem
mikilvægi þeirrar þekkingar sem formaður og stjórn hafa viðað að sér í gegnum árin sannaði
sig. Þroskaþjálfafélagið hefur vegna dýrmætrar reynslu formanns og stjórnar verið virkur
þátttakandi og oft leiðandi í samstarfi félaga innan BHM
Undirrituð telur ákvæði um hámarks setu stjórnarmanna óþarft og leggur til að það verði fellt á
brott
Núverandi útgáfa:
III. KAFLI
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Stjórn félagsins
5. gr.
Stjórn félagsins skipa sjö menn, sem aðalfundur kýs til tveggja ára í senn. Formaður og
varaformaður skulu kosnir sérstaklega. Framboð í þessi tvö embætti félagsins skulu liggja fyrir
eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum og kýs
úr sínum hópi ritara og gjaldkera. Stjórnarmenn skulu vera með stéttarfélagsaðild að
Þroskaþjálfafélagi Íslands. Ef stjórnarmenn, aðrir en formaður eða varaformaður, gerast
fagaðilar á kjörtímabilinu, er þeim heimilt að sitja í stjórn fram að næsta aðalfundi. Engum er
heimilt að sitja samfellt í stjórn lengur en fjögur kjörtímabil. Fyrri stjórnarstörf formanns og
varaformanns eru þó undanskilin.
Breytingartillaga – ný útgáfa:
III. KAFLI
Stjórn félagsins
5. gr.
Stjórn félagsins skipa sjö menn, sem aðalfundur kýs til tveggja ára í senn. Formaður og
varaformaður skulu kosnir sérstaklega. Framboð í þessi tvö embætti félagsins skulu liggja fyrir
eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund. Stjórnin skiptir að öðru leyti með sér verkum og kýs
úr sínum hópi ritara og gjaldkera. Stjórnarmenn skulu vera með stéttarfélagsaðild að
Þroskaþjálfafélagi Íslands. Ef stjórnarmenn, aðrir en formaður eða varaformaður, gerast
fagaðilar á kjörtímabilinu, er þeim heimilt að sitja í stjórn fram að næsta aðalfundi.“
Fyrir hönd laganefndar
Andrea Bergmann
Skýrsla fagráðs 2016 – 2017
Fulltrúar í fagráði 2016-2017 eru:
Kristbjörg Hjaltadóttir, formaður
Arne Friðrik Karlsson
Elva Ólafsdóttir
Einar Þór Jónsson
Freydís Frigg Guðmundsdóttir
Fanney Sumarliðadóttir
Arna Bender
Bjarnveig Magnúsdóttir var tengiliður stjórnar við fagráð.
Hlutverk fagráðs ÞÍ er samkvæmt 11. gr. laga félagsins að vinna að menntamálum
þroskaþjálfa, sjá um fræðslufundi, fylgjast með þróun og nýjungum í starfinu og kynna þær
félagsmönnum.
Fræðslufundur var haldinn þann 24. nóvember 2016. Erindið hélt Guðmundur Sævar
Sævarsson, réttargeðhjúkrunarfræðingur, en erindið var ætlað sem framhald af málþingi
félagsins í lok janúar 2016 er fjallaði um ofbeldi í starfi. Í erindi sínu fjallaði Guðmundur
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Sævar um birtingarmynd ofbeldis, áhrifavalda þess og áhættuþætti. Þá fór hann einnig yfir
áhrifaríkar leiðir gegn ofbeldi og mikilvægi góðra samskipta.
Starfsdagar Þroskaþjálfa voru haldnir dagana 26 og 27 janúar í Borgarnesi. Yfirskriftin að
þessu sinni var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hvar liggja
tækifærin?
Viðfangsefni starfsdagana var að fara yfir og kynna þroskaþjálfum samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks með það að markmiði að þroskaþjálfar geri sér grein fyrir
hvaða áhrif fullgilding samningsins mun hafa á starf stéttarinnar í komandi framtíð. Góð
mæting var á starfsdagana og mörg góð og fræðandi erindi flutt.
Fræðslufundur var haldinn þann 3. maí, þar sem Arndís Halla Jóhannesdóttir þroskaþjálfi var
með erindi. Erindi hennar var ætlað til að vekja fólk til umhugsunar um að öll höfum við val
um það hvernig við bregðumst við þeim áskorunum sem við þurfum að takast á við í lífinu,
hvort heldur sem er í vinnu eða einkalífi. Efni fyrirlestrarins var byggt á þeirri lífsreynslu
Arndísar að berjast við krabbamein.
f.h. fagráðs, Kristbjörg Hjaltadóttir

Skýrsla útgáfuráðs 2016-2017
Fulltrúar í útgáfuráði 2016 til 2017 eru:
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir, formaður
Áslaug Kristinsdóttir
Sigríður Árnadóttir
Anna Kristín Albertsdóttir
Oddrún Ólafsdóttir
Guðrún Halla Jónsdóttir var tengiliður stjórnar við útgáfuráð.
Þroskaþjálfafélag Íslands gefur út fagritið Þroskaþjálfinn að jafnaði einu sinni á ári. Í ritinu,
sem er helgað málefnum þroskaþjálfastéttarinnar, er fjallað um þætti er lúta að störfum,
starfsvettvangi og starfsháttum stéttarinnar. Auk umfjöllunar um menntun þroskaþjálfa,
hugmyndafræði og þróun þroskaþjálfunar og rannsóknir í þroskaþjálfa- og fötlunarfræðum
(disability studies) hér á landi sem og erlendis
Meginverkefni útgáfuráðs er útgáfa fagtímarits félagsins. Síðasta blað Þroskaþjálfans kom út í
byrjun árs 2016 og var það sérstök fimmtíu ára afmælisútgáfa þar sem þroskaþjálfar af
fjölbreyttum vettvangi kynntu störfin sín. Vinna að næsta blaði er komin langt á leið og er
útgáfa blaðsins 2017 áætluð þann 2. október 2017 í tengslum við alþjóðadag þroskaþjálfa.
Útgáfuráð vill hvetja alla þá þroskaþjálfa sem eru að vinna að nýjungum eða öðrum
áhugaverðum verkefnum til að skrifa greinar í blaðið. Skilafrestur fyrir næstu útgáfu er 15. júní
2017 en það má alltaf stefna á að skrifa grein fyrir blað ársins 2018. Nánari upplýsingar um
greinarskrif er hægt að sjá á heimasíðu félagsins www.throska.is og með því að senda
tölvupóst á utgafurad@utgafurad.is.
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Útgáfuráð fundar að jafnaði mánaðarlega en þar að auki fara fram samskipti í gegnum
tölvupósta, ský og samfélagsmiðla.
f.h útgáfuráðs, Jóhanna Lilja Ólafsdóttir

Skýrsla siðanefndar starfsárið 2016 - 2017
Fulltrúar í siðanefnd 2016 til 2017 eru:
Hrefna Sigurðardóttir, formaður
Árni Már Björnsson
Guðbjörg B. Guðmundsdóttir
Varamenn eru:
Signý Þórðardóttir
Friðrik Sigurðsson
Sigríður Daníelsdóttir
Hlutverk siðanefndar er:
Fjalla um siðareglur er þroskaþjálfar hafa sett sér
Fjalla um mál sem vísað er til nefndarinnar þar sem um er að ræða hugsanleg brot á siðareglum
þroskaþjálfa
Sjá um kynningu og útgáfu á siðareglunum,
Siðanefnd Þ.Í. hélt fyrsta fund starfsársins þann 21. september 2016. Frá síðasta aðalfundi til
þessa dags hefur siðanefnd aðeins fundað 5 sinnum en starfið hefur að þessu sinni farið meira
fram í gegnum tölupóstsamskipti.
Aðalverkefni siðanefndar þetta starfsár hefur verið að endurskoða og uppfæra starfsreglur
siðanefndar og vinna að gerð bæklings til kynningar á siðareglum félagsins. Ekkert erindi hefur
borist til siðanefndar á yfirstandandi starfsári.
f.h siðanefndar, Hrefna Sigurðardóttir

Skýrsla Vísindasjóðs starfsárið 2016-2017
Í stjórn Vísindasjóðs sitja: Valborg Helgadóttir formaður, Þóranna Halldórsdóttir ritari,
Ragnheiður Elín Ragnarsdóttir meðstjórnandi, Bjarnveig Magnúsdóttir meðstjórnandi og
Vibeke Þorbjörnsdóttir gjaldkeri ÞÍ.
Stjórn Vísindasjóðs fundaði einu sinni á starfsárinu. Framkvæmdastjóri Þroskaþjálfafélags
Íslands gekk frá greiðslum til styrkþega samkvæmt úthlutun stjórnar sjóðsins. Fyrir árið 2016
bárust 536 styrkhæfar umsóknir í Vísindasjóðinn. Upphæðin sem kom til úthlutunar var
kr.93.000.- og skiptist jafnt á milli umsækjenda (greitt eftir starfshlutfalli).Umsóknarferli
Vísindasjóðs er til 15. maí ár hvert og greitt er út fyrir 1. júní.
f. h. Vísindasjóðsstjórnar
Valborg Helgadóttir
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Skýrsla kjörnefndar 2016-2017
Fulltrúar í kjörnefnd 2016-2017 eru:
Valborg Helgadóttir formaður
Rún Halldórsdóttir
Bjarghildur Pálsdóttir
Kristín Gísladóttir
Guðrún Jakobsdóttir
Nefndin fundaði einungis í gegnum veraldarvefinn þetta tímabíl og þá aðallega með að nýta sér
tölvupósta.
Verkefni kjörnefndar er að leita eftir framboðum í stjórn, nefndir, og ráð á vegum félagsins.
Sextán þroskaþjálfar luku kjörtímabili sínu í stjórn, ráðum og nefndum félagsins, ellefu
þroskaþjálfar gáfu kost á sér til áframhaldandi setu og því eru fimm ný nöfn á lista þeim sem
kjörnefndstillir upp fyrir stjórn, og nefndir. Vel gekk að manna í öll embættin.
Í lokin vill kjörnefnd bjóða væntanlega stjórn, ráð og nefndir velkomin til starfa og þakka þeim
sem láta af störfum.
f.h. kjörnefndar, Valborg Helgadóttir

Tillögur kjörnefndar í stjórn, nefndir og ráð fyrir 2017–2019
Stjórn ÞÍ
Stjórnarmenn

hlutverk

Laufey E. Gissurardóttir
Hanna Kristín Sigurðardóttir
Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir
Guðrún Halla Jónsdóttir
Steinunn Jónsdóttir
Halldóra Jóhannesdóttir
Sanko
Bjarnveig Magnúsdóttir

formaður
varaformaður
gjaldkeri
meðstjórnandi
meðstjórnandi
meðstjórnandi

verður áfram/
segir af sér
(2016-2018)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2016-2018)
(2015-2017)

meðstjórnandi

(2016-2018)

gefur kost á sér í stjórn
2017-2019
Hanna Kristín Sigurðardóttir
Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir

Halldóra Jóhannesdóttir
Sanko

Útgáfuráð
Kristín Helga Magnúsdóttir
Oddrún Ólafsdóttir
Áslaug Rut Kristinsdóttir
Sigríður Árnadóttir
Anna Kristín Albertsdóttir
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir
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(2016-2017)

(2016-2018)
(2017-2018)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2015-2017)

Magnús Björgvinsson
Trausti Júlíusson
Anna Björg Sverrisdóttir
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir

Fagráð
Arne Friðrik Karlsson
Elva Ösp Ólafsdóttir
Kristbjörg Hjaltadóttir
Einar Þór Jónsson
Freydís Frigg
Guðmundsdóttir
Fanney Sumarliðadóttir
Arna Bender

(2015-2017)
(2016-2018)
(2016-2018)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2016-2018)

Björg Maggý Pétursdóttir

Einar Þór Jónsson
Freydís Frigg
Guðmundsdóttir
Kolbrún Stígsdóttir (20172018) 1 ár

Laganefnd
Margrét Rannveig
Halldórsdóttir
Birna Rebekka Björnsdóttir
Ragnhildur Þorsteinsdóttir
Andrea Bergmann
Halldórsdóttir
Rannveig Biering

(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2015-2017)

Margrét Rannveig
Halldórsdóttir
Helga Magnúsdóttir
Andrea Bergmann
Halldórsdóttir

(2016-2018)

Kjörnefnd
Valborg Helgadóttir
Bjarghildur Pálsdóttir
Guðrún Jakobsdóttir
Rún Halldórsdóttir
Kristín Gísladóttir

(2015-2017)
(2015-2017)
(2015-2017)
(2016-2018)
(2016-2018)

Valborg Helgadóttir
Bjarghildur Pálsdóttir
Guðrún Jakobsdóttir

Skoðunarmenn reikninga kosnir árlega
Jóhanna Margrét Árnadóttir
Þórhildur Garðarsdóttir
Þórunn Böðvarsdóttir til vara
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Fulltrúar sem stjórn tilnefnir
Siðanefnd
Árni Már Björnsson (2015-2018)
Hrefna Sigurðardóttir (2016-2019)
Signý Þórðardóttir (2017-2020)
Varamenn í Siðanefnd
Sigríður Daníelsdóttir (2015-2018)
Friðrik Sigurðsson (2016-2019)
Guðbjörg Birna Guðmundsdóttir (2017-2020)

Fulltrúi ÞÍ í Landsamtökunum Þroskahjálp verður skipaður á fyrsta fundi nýrrar stjórnar.
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Fjárhagsáætlun 2017
Gert er ráð fyrir að félagsgjöld verði 1,2% af heildarlaunum frá og með 1. júlí
2017. Voru áður 1,4% af dagvinnulaunum.
Fagfélagsgjöld verða krónur 12.000.
Áætlun 2017
Áætlun 2016
Raun 2016
1. Tekjur
Stéttarfélagsgjöld…………………………………………………………………….. 53.626.255 kr.
46.642.619 kr. 50.904.861 kr.
Tekjur..............................................................................................................................
2.283.736 kr.
2.008.000 kr.
2.208.967 kr.
Hlutdeild í rekstri húsfélagsins...............................................
54.155 kr.
55.909.991 kr.
48.650.619 kr.
53.059.673 kr.
2. Laun og tengd gjöld.
25.742.073 kr.
7.079.734 kr.
32.821.807 kr.

24.855.080 kr.
5.592.522 kr.
30.447.602 kr.

23.391.358
5.651.170
29.042.528 kr.

2.303.628 kr.
2.303.628 kr.

1.800.000 kr.
1.800.000 kr.

2.051.601 kr.
2.051.601 kr.

500.000 kr.
400.000 kr.

700.000 kr.
100.000 kr.

676.794 kr.
97.440 kr.

150.000 kr.
2.500.000 kr.
2.000.000 kr.
400.000 kr.
400.000 kr.
1.200.000 kr.
1.000.000 kr.
1.000.000 kr.

180.000 kr.
2.000.000 kr.
900.000 kr.
300.000 kr.
400.000 kr.
800.000 kr.
1.000.000 kr.
1.400.000 kr.

1.000.000 kr.
9.536.715 kr.
367.000 kr.
200.000 kr.
20.653.715 kr.

1.000.000 kr.
7.063.502 kr.
350.000 kr.
150.000 kr.
16.343.502 kr.

1.000.000 kr.
7.409.292 kr.
350.000 kr.
221.394 kr.
16.411.332 kr.

Rekstrargjöld
Laun og launatengd gjöld...................................................... 32.821.807 kr.
30.447.602 kr.
Húsnæðiskostnaður........................................................................................................
2.303.628 kr.
1.800.000 kr.
Annar kostnaður.............................................................................................................
20.653.715 kr.
16.343.502 kr.
55.779.151 kr.
48.591.103 kr.

29.042.528 kr.
2.051.601 kr.
16.411.332 kr.
47.505.461 kr.

Rekstarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði............................................................
130.840 kr.
59.515 kr.

5.554.212 kr.

Launagreiðslur……………………………………………………………………..
Launatengd gjöld…………………………………………......................

3. Húsnæðiskostnaður.
Húsnæði Borgartún 6.......................................................

3. Annar kostnaður
Erlent samstarf...............................................................
Bílastyrkir.......................................................................
Námskeið.......................................................................
Veitingar og gestamóttaka...............................................
Fundir og ráðstefnur innanlands.......................................
Ráð og nefndir................................................................
Gjaldfærður búnaður.......................................................
Póstur og sími.................................................................
Ritföng, prentun, augl., tölvukostn. + heimasíða…..............
Sérfræðiaðstoð...............................................................
Þroskaþjálfinn.................................................................
Ritun sögu félagsins.........................................................
Framlag í kjarasdeilusjóð..................................................
Félagsgjöld BHM............................................................
Framlag í Þroskaþhjálp.....................................................
Annar kostnaður ............................................................
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110.245
2.288.682
1.602.180
74.416
300.634
1.092.559
406.410
781.286

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

