Félagsráðgjafafélag Íslands
Starfsáætlun 2021-2022
Hlutverk
Fjallað er um hlutverk og tilgang í 2. gr. laga félagsins en um hlutverk þess segir:
Félagsráðgjafafélag Íslands er fag- og stéttarfélag félagsráðgjafa á Íslandi. Hlutverk félagsins
er að stuðla að samstöðu meðal félagsráðgjafa og standa vörð um hagsmuni þeirra, stuðla
að auknum félagslegum jöfnuði og vinna gegn fordómum og félagslegu óréttlæti í íslensku
samfélagi með eflingu félagsráðgjafar sem fagstéttar.

Gildi
Gildi félagsins voru ákvörðuð á starfsdegi stjórnar árið 2013 og standast tímanns tönn, þau
eru: Fagvitund – Framsækni – Frumkvæði

Meginmarkmið
•

Að bæta kjör og starfsaðstæður félagsmanna Félagsráðgjafafélags Íslands.

•

Að stuðla að auknum félagslegum jöfnuði og vinna gegn fordómum og félagslegu
óréttlæti í íslensku samfélagi með eflingu félagsráðgjafar sem fagstéttar.

Föst verkefni
Í því skyni að vinna að meginmarkmiðum félagsins eru ýmiss viðvarandi verkefni sem
starfsmenn skrifstofu félagsins sinna öðrum fremur.

Kjaramál
•

Félagsráðgjafafélag Íslands er með samningsumboð fyrir hönd félagsráðgjafa sem
starfa hjá sveitarfélögum, ríki, samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu og á
almennum markaði.

•

Félagsráðgjafafélag Íslands er eitt aðildarfélaga Bandalags Háskólamanna (BHM) og
njóta kjarafélagar þeirra réttinda sem sjóðir BHM veita.

•

Félagið hefur frumkvæði að réttinda- og hagsmunabaráttu félagsráðgjafa.
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•

Félagið veitir félagsmönnum sínum margvíslega þjónustu og upplýsingar um réttindi
þeirra. Það er gert m.a. með heimasíðu, facebook, tölvusamskiptum og
símaþjónustu.

Hagsmunagæsla
•

Félagið er fagfélag félagsráðgjafa á Íslandi og stendur fyrir margvíslegum verkefnum
til að sinna því hlutverki.

•

Félagsráðgjafar sem eru í öðru stéttarfélagi geta sótt um að vera með fagaðild og
teljast þeir fullgildir félagsmenn FÍ.

•

Félagið tekur virkan þátt í stefnumótandi umræðu og ákvörðum aðildarfélaga BHM
sem fara fram á formannaráðsfundum bandalagsins.

•

Félagið tekur þátt í aðalfundi BHM sem haldin er í maí ár hvert.

•

Félagið fylgist með stjórnvöldum og gerir umsagnir um lagafrumvörp og önnur
þingmál, drög að reglugerðum og öðrum stjórnvaldsfyrirmælum.

•

Félagið sinnir eftirfylgni gagnvart stjórnvöldum um hagsmunamál félagsins, m.a. á
grundvelli umsagna.

•

Vekja athygli á Alþjóðadegi félagsráðgjafa í tengslum við aðalfund í mars.

•

Vekja athygli á Alþjóða geðheilbrigðisdeginum 10. október.

•

Vekja athygli á Alþjóðadegi gegn fátækt 17. október.

•

Vekja athygli á Alþjóða mannréttindadeginum 10. desember.

•

Vekja athygli á greinaskrifum og viðtölum við félagsráðgjafa í fjölmiðlum.

Fagþróun
•

Félagið hvetur til stofnunar fag- og landshlutadeilda sem starfa innan félagsins.

•

Skrifstofa félagsins sinnir undirbúningi fyrir árlegan fund stjórnar með nefndum og
deildum félagsins í september.

•

Félagið veitir hvatningu og stuðning við nefndir og deildir félagsins vegna
fræðslufunda, námskeiða og annara viðburða sem þær standa að fyrir félagsráðgjafa.

•

Félagið stendur fyrir árlegum viðburði tengdum mannréttindadeginum 10. desember
í samstarfi við fagdeildir.

•

Tímarit félagsráðgjafa er gefið út af félaginu á vormánuðum ár hvert.

Samstarf
•

Reglubundnir fundir formanns FÍ með deildarforseta félagsráðgjafardeildar HÍ til að
ræða sameiginleg málefni og efla samstarf.

•

Samstarf við félagsráðgjafardeild HÍ, RBF og Ís-forsa vegna undirbúning árlegs
Félagsráðgjafarþings.
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Fjármál
•

Umsýsla með fjármál félagsins liggur hjá starfsmönnum FÍ.

•

Eftirlit með fjárreiðum félagsins er í höndum starfsmanna og stjórnar.

•

Undirbúningur ársreikninga og fjárhagsáætlunar sem lögð er fyrir aðalfund.

Erlent samstarf
Félagsráðgjafafélag Íslands er aðili að NSSK sem er norrænt samstarf félagsráðgjafafélaga og
fundar hópurinn tvisvar á ári. FÍ fer með formennsku NSSK á árunum 2019-2020.
Félagsráðgjafafélag Íslands er aðili að Evrópusamtökum félagsráðgjafa sem heldur ráðstefnu
annað hvert ár og fundar árlega.
Nefndarstörf starfsmanna félagsins
• Formaður er fulltrúi BHM í Velferðarvaktinni.
•

Formaður er fulltrúi BHM í stjórn Menntasjóðs námsmanna.

•

Formaður er fulltrúi BHM í innleiðingarhópi vegna styttingu vinnuvikunnar í
Reykjavík.

•

Formaður á sæti í framboðsnefnd BHM.

•

Formaður á sæti í stjórn RBF.

Fastir viðburðir
•

Félagsráðgjafarþing í febrúar, tengt afmæli félagsins 19. febrúar.

•

Aðalfundur í mars þar sem lagðir eru fram ársreikningar félagins, fjárhagsáætlun
stjórnar, starfsáætlun stjórnar og skýrsla stjórnar og nefnda.

•

Fundur stjórnar með deildum og nefndum sem starfa á vegum félagsins haldin í
október.

•

Morgunverðarfundur í tilefni af mannréttindadeginum 10. desember.

Fastanefndir
Á vegum félagsins starfa þrjár fastanefndir:
•

Siðanefnd – hlutverk nefndarinnar er að greiða fyrir og halda lifandi umræðu um
siðfræði innan félagsins.

•

Vísindanefnd – hlutverk nefndarinnar er að greiða fyrir og halda lifandi umræðu um
rannsóknir innan félagsins.

•

Ritstjórn – hlutverk ritstjórnar er að meta gæði alls innsends efnis í Tímarit
félagsráðgjafa og ákveða hvað skuli birt í tímaritinu.
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Áhersluatriði 2021-2022
Innra starf – unnið hefur verið að lagfæringum á skrifstofu félagsins vegna rakaskemmda.
Hluti af búnaði félagsins hefur verið endurnýjaður og unnið verður að því að koma skrifstofu
félagsins í viðunandi horf. Einnig verður unnið að uppfærslu á vefsíðu félagsins.
Kjarasamningar – kjarasamningar við sveitarfélög, ríki og samtök fyrirtækja í
velferðarþjónustu losnuðu 31. mars 2019 og stóðu kjaraviðræður fram í júlí 2020. Nú tekur
við eftirfylgni með innleiðingu styttingu vinnuvikunnar og bókunum, m.a. vegna vinnuálags
og áfanga til sérfræðiviðurkenningar. Samkomulag við Samtök atvinnulífsins um uppfærslu
kjarasamnings var undirritað í byrjun janúar 2021 og fylgja þarf eftir innleiðingu styttingu
vinnuvikunnar.
Stofnanasamningar – á starfsárinu verður áfram unnið að endurskoðun stofnanasamnings
við Landspítala auk þess að óska eftir endurskoðun stofnanasamnings við Reykjalund og
Tryggingastofnun Ríkisins. Viðræður eru hafnar um nýjan stofnanasamning við
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og óskað verður eftir samtali við Heilbrigðisstofnun Suðurlands
um gerð stofnanasamnings.
Starfsmat – vinna við starfsmat hjá Reykjavíkurborg og sveitarflélögum er viðvarandi
verkefni en lokið var við innleiðingu starfsmats hjá sveitarfélögum í lok árs 2020. Á árinu
2021 verður eftirfylgni vegna mats á nýjum störfum og endurmati fyrirliggjandi starfa.
Norrænt samstarf – Ísland var með formennsku í norrænu samstarfi félagsráðgjafafélaga
NSSK 2019 og 2020 og þar með ábyrgð á fundum samtakana, vegna Covid-19 voru þeir
einungis rafrænir árið 2020. Danmörk tók við formennsku 2021 og mun formaður FÍ sækja
reglulega fundi í Kaupmannahöfn þegar aðstæður leyfa og jafnframt taka þátt í rafrænum
fundum.
FORSA ráðstefna – FÍ tekur þátt í undirbúningi ráðstefnu FORSA sem eru norræn samtök um
rannsóknir í félagsráðgjöf, áformað var að halda ráðstefnuna á Íslandi dagana 4-6 nóvember
2020 undir stjórn Ís-forsa en ráðstefnuni hefur verið frestað til nóvember 2021 og verður
unnið að undirbúningi á árinu 2021.
Leitað verður leiða til að efla fagdeildir og landshlutadeildir auk þess að vinna að ímynd
félagsráðgjafar. Þá verður áframhaldandi stuðningur við innleiðingu Signs of Safety í
barnaverndarstarfi.
Vinnustaðafundir – leitað hefur verið til trúnaðarmanna um að skipuleggja vinnustaðafundi
eða landshlutafundi þar sem starfa fimm eða fleiri félagsráðgjafar. Þegar hafa verið haldnir
rafrænir fundir með fjórum af fimm þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar.
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