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Tillaga  
Starfsháttanefndar til þings SGS 2011 um skipan starfshóps um framtíðar 

skipulag SGS, skatta og um frestun þings sambandsins o.fl. 

 

A 
Þing Starfsgreinasambands Íslands samþykkir að skipa starfshóp, sem starfi sjálfstætt fram að 
framhaldsþingi , sem er ætlað að fara í ítarlega vinnu við að móta framtíðarskipulag 
Starfsgreinasambandsins. Störfum þessa hóps lýkur á framhaldsþingi sem haldið verður í síðasta lagi í 
maí 2012. 
 
Verkefni 
Verkefni starfshópsins er að fara yfir framtíðarskipulag SGS, þar sem farið verður í endurskoðun á 

hlutverki, starfsemi, stjórnkerfi, rekstri og lögum sambandsins.  Markmiðið er að einfalda 

stjórnkerfið, draga úr rekstrarkostnaði og færa starfsemi sambandsins að breyttu umhverfi 

aðildarfélaganna. 

Starfshópurinn  leggi fram tillögur að nýju stjórnkerfi, hlutverki, lögum og verkefnum SGS fyrir 

framhaldsþing sem haldið verður í síðasta lagi í maí 2012.  Tillögurnar verða kynntar öllum 

aðildarfélögum og þeim gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum og ábendingum á framfæri. 

Skipun 
Starfshópinn skipa 7 fulltrúar kosnir á þingi SGS í haust. Starfshópurinn vinnur í umboði þingsins og 

skilar niðurstöðum til framhaldsþings 2012 en upplýsir framkvæmdastjórn um framvindu 

verkefnanna.  Starfshópurinn kallar eftir sjónarmiðum stéttarfélaga um framtíðarskipulag SGS.  

Framkvæmdastjóri sambandsins vinnur náið með starfshópnum í þessari vinnu. 

Markmið 
o Endurskoða hlutverk og starfsemi 

 Starfsgreinasambandið verði fyrst og fremst samstarfs- og samráðsvettvangur aðildarfélaga, 

þó er skýrt að SGS getur áfram farið með umboð til kjarasamningsgerðar ef félögin fela 

sambandinu það hlutverk. 

 Skoðað verði hvort hægt sé að setja reglur sem hvetja til frekari samruna eða samstarfs 

félaga með það að markmiði að styrkja þjónustu við félagsmenn, byggja upp fagþekkingu í 

félögunum. 

 Skilgreina vel hver séu verkefni SGS og hvaða verkefni eigi að vera á borði aðildarfélaganna. 

 Þátttaka á erlendum fundum og þingum verði endurskoðuð með það að markmiði að lækka 

kostnað og þar sem horft er til mikilvægi þessara erlendu samskipta.  

 Útbúa skýrar reglur um kostnaðarskiptingu í þeim málum/verkefnum sem félögin ætla að 

vinna saman að. 

 Þróaðar verði sérstakar samskiptareglur með það að markmiði að samskipti sambandis við 

fjölmiðla, ASÍ, stjórnvöld og aðra hagsmunaaðila verði markvissari. 
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o Einfalda stjórnkerfið 

 Við endurskoðun laga SGS er  það markmið að breyta stjórnkerfinu og að aðlaga að þeim 

skatttekjum sem markaðar verða sambandinu. 

 Í tillögum að nýju fyrirkomulagi á stjórnskipan SGS, er miðað við eftirfarandi: 

o Fækkað verði í framkvæmdastjórn. 

o Starfsemi og hlutverk sviðanna endurskoðuð. 

o Fundum framkvæmdastjórnar verði fækkað. 

o Formannafundir fái aukið vægi í lögum SGS. 

o Starfsmannahald á skrifstofu SGS endurskoðað. 

o Þróuð verði samræmd grunnregla um útreikning á fjölda félagsmanna hjá 

aðildarfélögunum.  

 

o Aðlaga rekstur að tekjum 

 Endanleg ákvörðun um skattprósentu tekin á framhaldsþingi og mun hún miðast við nýtt 

skipulag og hlutverk. 

 Farið verður í gagngera endurskoðun á  útgjöldum og verkefnum SGS.  

 Áfram er gert ráð fyrir því að gengið verði á sjóði sambandsins uns tekist hefur að aðlaga 

útgjöld og verkefni að þeim tekjum sem sambandinu eru markaðar. 

 

B 
Árlegur skattur til sambandsins skv. gr. 6.01 í lögum þess verði  4% þar sem miðað skal við 0,7% 
félagsgjald (þetta samsvarar því að skattur lækki úr 4,3% í 2,8%  miðað við umreikning í 1% 
félagsgjald). 

 

 

C 
Við samþykkt þessarar tillögu frestast eftirfarandi störf þings til framhaldsþings sem haldið skal í 
síðasta lagi fyrir lok maí 2012.   
 

 Ný lög Starfsgreinasambandsins verða  lögð fram til afgreiðslu.  

 Kosning framkvæmdastjórnar og annarra embættismanna skv. gildandi lögum sambandsins.  

 Starfs- og fjárhagsáætlun lögð fram til afgreiðslu og skattprósenta ákveðin. 

 
 


