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Leiðbeiningar fyrir starfsmenn málefnanefnda 

ASÍ 
21. janúar 2015 

 

Miðstjórn samþykkti á fundi sínum 21. janúar 2015 leiðbeiningar vegna starfa 

málefnanefnda ASÍ „Hlutverk málefnanefnda ASÍ, samsetning og starfsreglur“. Hér er um 

að ræða grundvallarskjal varðandi hlutverk nefndanna, skipun og umboð nefndarmanna 

og starfshætti nefndanna. Það sem hér fer á eftir eru leiðbeiningar til starfsmanna um 

störf þeirra fyrir nefndirnar byggðar á framangreindri samþykkt miðstjórnar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að starfsmaður hefur full réttindi í nefndinni, enda skipaður 

af miðstjórn. 

1. Fundarboð    

 Nefndarfundi skal boða með tölvupósti með minnst einnar viku fyrirvara ef kostur er. 

 Fundina skal boða með dagskrá. 

 Starfsmaður sér um að boða fundi með dagskrá í samráði við formann. 

2. Fyrsti fundur á nýju ári: 

 Starfsmaður boðar fyrsta fund nefndar á nýju ári með dagskrá í samráði þann aðila 

sem síðast gegndi formennsku. Ef sá aðili er ekki lengur í nefndinni skal boða fundinn í 

samráði við fulltrúa miðstjórnar. 

 1. mál á dagskrá skal vera að kjósa formann nefndarinnar. 

 Á fundinum eru afhend „Erindisbréf“ til nýrra nefndarmanna. Sama gildir um nýja 

varamenn, ef þeir mæta til fundarins. Þeim nýskipuðu aðal- og varamönnum sem ekki 

sækja fundinn skal senda erindisbréfið með tölvupósti. 

 Á fundinum skal í upphafi fara yfir hlutverk málefnanefnda ASÍ og starfsreglur, sbr. 

„Hlutverk málefnanefnda ASÍ, samsetning og starfsreglur“. 

 Ágæt regla er nota tækifærið og fara yfir það helsta sem varðar málefnasvið 

nefndarinnar og hvað er í gangi og/eða á döfinni. 

3. Aðrir nefndarfundir á árinu: 

 Formaður ákveður fundi nefndarinnar og stýrir þeim. Forfallist formaður um lengri 
tíma eða hættir störfum í nefndinni skal nefndin kjósa sér nýjan formann í hans stað. 
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 Formenn nefnda ákveða hverju sinni hvort fundir verði haldnir í gegnum 

fjarfundarbúnað, alveg eða að hluta. Skal sá kostur nýttur nema sérstakar ástæður 

hamli og fyrirkomulag funda tilgreint í dagskrá hverju sinni.  

o Fulltrúar í málefnanefndum geta jafnframt óskað eftir því að taka þátt í 

nefndafundum í gegnum fjarfundarbúnað. 

 Starfsmaður aðstoðar nefndina í störfum hennar. Það felur m.a. í sér: 

o Aðstoð við undirbúning funda 

o Ritun fundargerðar  

o Ábyrgð á að framfylgja ákvörðunum nefndarinnar í samráði við formann 

4. Fundargerðir: 

 Í fundagerð skal koma fram: Hvar fundurinn var haldinn; hvaða dag; upphaf fundar og 

fundarlok; hverjir sóttu fundinn; hvaða mál voru til umfjöllunar, hvaða gögn voru lögð 

fram á fundinum og; hverjar voru niðurstöður fundarins/hvaða ákvarðanir voru teknar 

(sjá fyrirmynd að uppsetningu dagskrár/fundargerð).  

o Starfsmenn nefndanna gera drög að fundargerðum sem send skulu formanni 

nefndar til staðfestingar.  

o Að fenginni staðfestingu skulu drögin send öðrum nefndarmönnum sem fundinn 

sóttu og óskað athugasemda þeirra ef einhverjar eru. Ef engar berast skal öllum 

aðal- og varamönnum sent afrit fundargerðar og hún birt á vefsvæði nefndarinnar. 

o Afrit staðfestra fundargerða skulu lögð fram til kynningar í miðstjórn. 

5. Innri vefur málefnanefnda ASÍ 

Málefnanefndir ASÍ hafa hver sitt vefsvæði á innri vef ASÍ. Þegar komið er inn á innri-

vefinn opnast listi yfir allar nefndir sem viðkomandi hefur aðgang að.  

 Á vefsvæðinu fyrir viðkomandi málefnanefnd ASÍ  eru: 

o Sett inn öll helstu gögn vegna einstakra nefndarfunda (á rafrænu formi eða slóðir á 

slík gögn). Nefndafundir eru flokkaðir eftir almanaksárum. 

o Þá hafa sumar nefndir einnig sett upp sérstakan tengil/tengla fyrir ítarefni eða 
stoðefni vegna málefnastarfsins, sem hafa þá gagnsætt heiti. 

o Þá eru ýmsar hagnýtar upplýsingar fyrir nefndarmenn á forsíðu innri vefsins, undir 

YFIRLIT, s.s. „Hlutverk málefnanefnda ASÍ, samsetning og starfsreglur“, 

„Fastanefndir ASÍ og skipun þeirra“ og annað hagnýtt efni sem máli skiptir og gott 

er fyrir nefndarmenn að hafa aðgang að.  

o Þá hafa sumar nefndir einnig sett upp sérstakan tengil/tengla fyrir ítarefni eða 

stoðefni vegna málefnastarfsins, sem hafa þá gagnsætt heiti. 

 Hvað varðar fundi nefndanna þá er tengill fyrir hvern einstakan fund með lýsandi 

heiti. Þannig er tengillinn á fund vinnumarkaðsnefndar 3. júní 2014: 3. júní 2014 - 

02/2014 (02/14 stendur fyrir 2. fund nefndarinnar á árinu 2014).  

 Þegar fundur hefur verið ákveðinn skal setja dagskrá fundarins á vefsvæð fundarins 

ásamt þeim gögnum sem leggja á fyrir fundinn.  

o Gögn sem taka á afstöðu til skulu sett á vefinn það tímanlega að nefndarmenn geti 
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kynnt sér þau fyrir fundinn. 

 Þegar fundargerð liggur fyrir skal hún sett inn á tengil fundarins.  

 Áfram á að vista öll gögn vegna nefndanna í GoPro. 

6. Ýmsar hagnýtar upplýsingar 

 ASÍ leggur málefnanefndum til nauðsynlega aðstöðu og búnað vegna starfa þeirra. 

 Telji málefnanefndir nauðsynlegt að leggja í kostnað umfram hefðbundinn 

fundakostnað skal ósk um slíkt koma fram við gerð starfs- og fjárhagsáætlunar ef 

kostur er. Að öðrum kosti skal ákvörðun um slíkt tekin í samráði við 

framkvæmdastjóra ASÍ. 

 Alþýðusambandið greiðir eðlilegan ferða- og uppihaldskostnað vegna nefndarmanna 

sem koma utan af landi vegna nefndarstarfa. Þá greiðir Alþýðusambandið 

nefndarmönnum vegna launataps sem þeir kunna að verða fyrir vegna nefndarstarfa. 

Við greiðslu ferðakostnaðar skal miðað við reglugerð um greiðslu ferðakostnaðar 

þingfulltrúa og vegna formannafunda. Hvað varðar uppihaldskostnað og launatap skal 

miðað við sannanlega útlagðan kostnað nefndarmanna og tekjutap. 

http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/reglugerdir-og-reglur/
http://www.asi.is/um-asi/skipulag/log-og-reglugerdir-asi/reglugerdir-og-reglur/

