Erindisbréf

Samninganefnd stjórnenda LSS
Stjórn skipar hér með eftirfarandi aðila í samninganefnd stjórnenda LSS til tveggja
ára:
Stjórn LSS
Magnús Smári Smárason, magnuss@lsos.is s: 691 1513, formaður samninganefndar
Fagdeild stjórnenda
Ólafur Stefánsson, SA, varaformaður samninganefndar og formaður viðræðunefndar
olafurst@akureyri.is s: 893 4479
Haukur Grönli, BÁ, haukur@babubabu.is, s: 864 6364
Fulltrúi frá atvinnudeild
Brynjar Þór Friðriksson, SHS, brynjarf@shs.is s: 896 5000
Vernharð Guðnason, SHS, vernhardg@shs.is s: 892 2962
Fulltrúar hlutastarfandi (tvo aðila)
Bjarni Höskuldsson,BÞS, slokkvilid@thingeyjarsveit.is s: 866 0025
Haraldur Geir Eðvaldsson, BA, halli@brunavarnir.is s: 869 4361
Fulltrúar ellilífeyrisþega
Jón Friðrik Jóhannsson, SHS, jonfr@gmail.com s: 862 7272
Formaður samninganefndar: Ólafur Stefánsson
Varaformaður samininganefndar: Magnús Smári Smárason
Gildistími skipunar: Ágúst 2020 – september 2021
Hlutverk samninganefndar:
Skv. bókun 10 í kjarasamningi LSS og SNS sem undirritaður var 2020 skipar stjórn LSS
sérstaka samningsnefnd fyrir stjórnendur slökkviliða og staðgengla þeirra með
mannaforráð. Sjá bókun: ,, BÓKUN 10 [2020] Stjórnendur slökkviliða Samningsaðilar
eru sammála um að LSS undirbúi tillögur að sérstökum kjarasamningi fyrir
slökkviliðsstjóra, varaslökkviliðsstjóra og deildarstjórar sem aðilar munu ræða til
niðurstöðu fyrir 1. september 2021.“
Þar sem um er að ræða framhald af síðustu kjarasamingnum skipar stjórn þessa
samninganefnd. Almennt gildir þó að kjararáð skipi samninganefndir við
hagsmunaaðila og starfi samkvæmt reglugerð um kjararáð. Kjararáð skipa
samninganefndir við eftirfarandi aðila: Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök
atvinnulífsins vegna ISAVIA og Neyðarvarða og ríkið.
Hlutverk þessarar samninganefndar er að semja um kjör slökkviliðsstjóra,
varaslökkviliðsstjóra og staðgengla þeirra sem eru með mannaforráð.

Starfshættir:
Varaformaður samninganefndar stjórnenda og jafnframt formaður viðræðunefndar
kallar saman alla nefndina sé þörf fyrir sameiginlega umfjöllun og eða
ákvörðunartöku í þeim málum sem eru á verksviði samninganefndar eða stjórnar,
einnig er honum heimilt að boða til fundar með hagsmunaaðilum stjórn LSS og
samninganefnd sem sitja þá fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti.
Tengiliður skrifstofu: Hermann Sigurðsson, framkvæmdastjóri LSS.
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________________________
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Formaður
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Varaformaður

