Erindisbréf

Kjararáð LSS
Stjórn skipar hér með eftirfarandi aðila í kjararáð LSS til tveggja ára:
Stjórn LSS
Formaður
Magnús Smári Smárason, magnuss@lsos.is s: 691 1513
Varaformaður
Bjarni Ingimarsson, bjarnii@lsos.is s: 699 4159
Gjaldkeri
Ásgeir Þórisson, asgth@simnet.is s:899 5335
Ritari
Anton Berg Carrasco, antonbc@lsos.is s: 864 2653
Form. fagd. slökkviliðsm.
Jón Kristinn Valsson, jonv@shs.is s: 863 0304
Form. fagd. sjúkraflutningam.Birkir Árnason, birkira@lsos.is s:823 5555
Form. fagd. stjórnenda
Ólafur Stefánsson, olafurst@akureyri.is s: 895 1995
Varamaður í stjórn
Hlynur Kristjánsson, hlynur@isafjordur.is s: 863 1916
Varamaður í stjórn
Árni Snorri Valsson, arnipatrol@gmail.com s: 869 5596
Fulltrúi frá hverri atvinnudeild
Sigurjón Bergsson, HSU sigurjon.bergsson@hsu.is s: 848 0956
Borgar Valgeirsson, SHS, borgarv@shs.is s: 692 3518
Helgi Friðbjörnsson, ISAVIA, helgi.fridbjornsson@isavia.is s: 865 5733
Gunnar Jón Ólafsson, BS, gunnarjonbondi@gmail.com s:849 8108
Gauti Þór Grétarsson, SA, gautithor@gmail.com s: 898 8399
Júlíus Albert Albertsson, SF, julius@ice-sar.org s. 772 6840
Hjalti Sigurðsson,112, hjalti@112.is s: 865 8151
Tveir fulltrúar hlutastarfandi
Birna Dröfn Birgisdóttir, HVE, birna.birgisdottir@hve.is s:866 5638
Ásmundur Páll Hjaltason,SF, asipall@simnet.is s: 869 1539
Formaður kjararáðs: Magnús Smári Smárason, formaður LSS.
Gildistími skipunar: September 2020 – apríl 2022.
Hlutverk kjararáðs:
Verkefni kjararáðsins er að vera umfjöllunar og ákvarðandi vettvangur fyrir
samningseiningar/samninganefndir um allt það er varðar kjaramál og samningagerð
félagsmanna. Einnig getur ráðið fjallað um ákvörðun um vinnustöðvun á grundvelli
28. greinar laga félagsins. Sú umfjöllun og ákvörðun er lýtur sérstaklega að
samningum einstakra samnings-eininga skal miðuð við ákvæði 2. mgr. 12. greinar
laga félagsins. Sérstök reglugerð gildir um störf kjararáðs.
Úr lögum LSS:
Kjararáð annast undirbúning og gerð kjarasamninga félagsins (20 gr).
• Kjararáð ber ábyrgð á skipan samninganefnda (30 gr).
• Kjararáð félagsins gerir tillögu um boðun vinnustöðvunar og skal sú ákvörðun
borin undir félagsmenn með þeim hætti sem fyrir er mælt í lögum 94/1986 um

kjarasamninga opinberra starfsmanna og lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög og
vinnudeilur (28 gr).
Starfshættir:
Formaður kjararáðs kallar saman kjararáð sé þörf fyrir sameiginlega umfjöllun og eða
ákvörðunartöku í þeim málum sem eru á verksviði ráðsins, einnig er honum heimilt
að boða til fundar í ráðinu varamenn í stjórn og samningseiningum sem sitja þá fundi
ráðsins með málfrelsi og tillögurétti.
Tengliður skrifstofu: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS.

