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226. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 16. febrúar 2018 kl. 8:30
Mætt: Þórður Á. Hjaltested (ÞÁH), Aðalheiður Steingrímsdóttir (AS), Sigrún Grendal (SG), Ólafur
Loftsson (ÓL), Sigurður Sigurjónsson (SS), Haraldur Freyr Gíslason (HFG) og Guðríður Arnardóttir
(GA). Þorbjörn Rúnarsson (ÞR) í forföllum Snjólaugar Elínar Bjarnadóttur. Þorsteinn Sæberg boðaði
forföll.
Fundinn sátu einnig Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Arndís Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð.

DAGSKRÁ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fundargerðir 225. fundar.
Kjaramál - OSJ kynnir ný gögn.
Lögfræðimál.
Starfsmannamál.
Þing KÍ.
Fjármál - styrkumsóknir fagfélaga.
Fræðslumál.
Skólamál.
Önnur mál.
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna. Gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐIR 225. fundar

Fundargerð var send á stjórn fyrir fund. Engar athugasemdir gerðar og fundargerð samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.

2.

KJARAMÁL
a.
Oddur S. Jakobsson (OSJ), hagfræðingur KÍ, sat fundinn undir þessum lið. OSJ fór yfir
launaþróun á árabilinu 2006 til 2017 samkvæmt gögnum Hagstofunnar. Umræður um málið.
OSJ yfirgaf fundinn að loknum þessum dagskrárlið.
b.
ÞÁH greindi frá vinnu starfshóps forsætisráðherra sem fékk það verkefni að skoða
málefni kjararáðs. Starfshópurinn hefur skilað skýrslu þar sem lagt er til að kjararáð verði lagt
niður; laun æðstu embættismanna verði bundin í lög og endurskoðuð einu sinni á ári. KÍ átti
aðild að starfshópnum.
c.
ÞÁH greindi jafnframt frá fundaröð aðila vinnumarkaðarins með fulltrúum stjórnvalda.
Norska leiðin í öflun tölfræðiupplýsinga til notkunar í kjarasamningsumhverfinu var meðal
annars til umræðu og samþykkt að stofna nefnd til að ræða málið frekar. Oddur S. Jakobsson,
hagfræðingur KÍ, tekur sæti í nefndinni fyrir hönd KÍ. Þá sagði ÞÁH frá því að til stæði að setja
þjóðhagsráð á laggirnar, fjallað hefur verið um fæðingarorlofssjóð og kom fram vilji
stjórnvalda til að lengja fæðingarorlof, þannig að bil orlofs og leikskóla yrði brúað. HFG benti á
að hugmyndir um slíka brú væru góðra gjalda verðar en ekki mætti horfa fram hjá því að mikið
skorti upp á að leikskólar væru mannaðir leikskólakennurum eins og lög gera ráð fyrir.
Menntamál, efnahagsmál og framtíðarhorfur voru einnig ræddar á þessum fundum.
d.
ÞÁH greindi frá því að veikindaréttur hefði verið ræddur á fundi sem auk formanns KÍ
sóttu sérfræðingar og starfsmenn KÍ á félagasviði og Eiríkur Jónsson, fyrrverandi formaður KÍ.
Niðurstaða fundarins er í meginatriðum sú að EJ ætlar að aðstoða við gerð minnisblaðs um
veikindarétt og að leitað verði til hagfræðings KÍ um gerð reiknivélar fyrir veikindarétt. Slík
reiknivél yrði til mikils hagræðis fyrir þjónustufulltrúa sem starfa við málaflokkinn í
Kennarahúsinu.
e.
Kjarasamningagerð var rædd og greindu GA, SG og ÓL frá stöðu viðræðna í sínum
félögum.
Til máls tóku ÞÁH, OSJ, ÓL, ÞR, HFÞ, GA, SS, SG.

3.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
ÞÁH greindi frá fundi KÍ með BHM þar sem rætt var um möguleika á að starfsemi
félaganna yrði í sameiginlegu húsnæði. Lögð fram tillaga um að Hannesi K. Þorsteinssyni,
skrifstofustjóra KÍ, verði veitt umboð til að kanna hvort forsendur séu fyrir því að KÍ og BHM
sameinist um húsnæði vegna starfsemi sinnar. Í umboðinu felst að skrifstofustjóra verði falið að
eiga samvinnu við BHM um málið, samvinnu við ríki og sveitarfélög, að fela öðrum
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starfsmönnum KÍ að aðstoða við slíka vinnu og óska eftir óbindandi tilboðum. Þá er
skrifstofustjóra falið að kanna hvaða hagkvæmni geti falist í að sameinast um húsnæði með
BHM, hvaða húsnæðiskostir kæmu til greina og hvaða skilyrði sameiginlegt húsnæði þyrfti að
uppfylla. Samþykkt að veita skrifstofustjóra umboðið.
b.
ÞÁH sagði frá samræðum KÍ, BSRB og BHM um lög um Lífeyrissjóð starfsmanna
ríkisins. Aðilar sammála um að bandalögin þrjú láti reyna á lögmæti nýrra laga fyrir dómi.
Málið verður rætt áfram og er í höndum lögfræðinga bandalaganna.
ARS yfirgaf fundinn að loknum þessum lið.
Til máls tóku ÞÁH, ARS, GA, HFG.

4.

STARFSMANNAMÁL
ÞÁH lagði fram drög að auglýsingu þar sem auglýst er annars vegar eftir starfsmanni á nýtt
upplýsinga- og kynningarsvið og hins vegar eftir fulltrúa á nefnda- og fræðslusvið. ÞÁH lagði til að
auglýst yrði sem fyrst og í kjölfarið gengið frá ráðningu starfsmanna.
Miklar umræður voru um málið og um efni auglýsingarinnar. Gerðar voru breytingar á orðalagi
auglýsingar. Þá kom upp viðhorf þess efnis að betra væri að bíða með ráðningu fulltrúa á nefnda- og
fræðslusviði þar til að loknu þingi KÍ. Fram kom að málið hefur verið rætt á formannafundum og
gerði SG það að umtalsefni og bar fram eftirfarandi bókun:
Að gefnu tilefni ítreka ég fyrri óskir mínar um að formannafundir verði formgerðir, þ.e.
með þeim hætti að í fundarboði komi fram hvað eigi að taka fyrir á fundunum og að rituð
verði fundargerð.
Stjórnarfundum fylgir að send er út dagskrá og aðalmenn í stjórn geta boðað varamenn ef
þeir forfallast. Framangreint er ekki fyrir hendi varðandi formannafundina og ég tel að
gera verði greinarmun á þeim málefnum sem tekin eru fyrir á þessum fundum eftir því.
Ég tel brýnt að mikilvægra mála sé getið í fundarboði auk þess sem ég lít svo á að það sé
greinarmunur á formi og ákvörðunarvaldi þessara funda, þ.e. formannafunda og
stjórnarfunda. Væntanlega eiga ákvarðanir um skipulags- og starfsmannamál heima á
stjórnarfundum þar sem umræða og niðurstöður eru færðar til bókar.
Með vísan til framangreinds harma ég það hvernig umræðuferli um skipulagsmál KÍ og
starfsmannaráðningar var skyndilega kippt út úr lýðræðislegu samtalsferli að mínu mati.
ÞÁH lagði til að greidd yrðu atkvæði um tillöguna. Það var gert og var tillagan samþykkt með fjórum
atkvæðum, enginn var á móti en fimm sátu hjá. SG gerði grein fyrir sinni hjásetu og sagðist ekki á
móti málinu í sjálfu sér en nálgun hefði mátt vera öðru vísi. ÞR gerði einnig grein fyrir atkvæði sínu
og sagðist sitja hjá þar sem hann væri ekki inni í málinu.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, ÓL, SS, SG, GA, AS, HKÞ, ÞR.
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5.

ÞING KÍ
Tillaga ÞÁH og AS um skipun milliþinganefndar sem hafi það hlutverk að fara yfir og endurskoða
skipulag, starfsemi og rekstur KÍ með hliðsjón af úttekt Capacent 2018 og niðurstöðum könnunar á
viðhorfi félagsmanna til þjónustu og starfsemi sambandsins og aðildarfélaga þess sem gerð var árið
2014.
Lagt er til að nefndin verði skipuð formanni sem tilnefndur er af stjórn KÍ og einum fulltrúa hvers
aðildarfélags. Í tillögunni er gert ráð fyrir að milliþinganefnd gangi út frá markmiðum tillagna
úttektaraðila sem fela eftirfarandi meðal annars í sér; að skýra, einfalda og bæta hlutverk, verklag og
verkaskiptingu innan KÍ sem og á þjónustu innanhúss og við félagsmenn. Nefndinni er ætlað að gera
grein fyrir störfum sínum á ársfundum KÍ á starfstímabilinu og skila tillögum til stjórnar KÍ í síðasta
lagi einu ári fyrir 8. þing árið 2022.
Umræður um málið fóru fram og komu meðal annars fram hugmyndir um að skoðaður yrði sá
möguleiki að efna til „milliþings“ að tveimur árum liðnum sem tæki afstöðu til tillagna milliþinganefndar um breytingar á skipulagi, starfsemi og rekstri KÍ. Málinu frestað til næsta
stjórnarfundar.
Til máls tóku ÞÁH, GA, ÓL, AS, SG, HKÞ, HFG.

6.

FJÁRMÁL
Styrkumsóknir fagfélaga:
a.
Flötur, samtök stærðfræðikennara, sækir um styrk að upphæð 350 þúsund vegna
námstefnu. Samþykkt.
b.

SLHF, samtök list- og hönnunarkennara á framhaldsstigi, sækja um 350 þúsund króna
styrk vegna aðalfundar og málþings. Félagið á rétt að styrk að upphæð 200 þúsund
krónur og samþykkt að veita þá upphæð.

c.

Faghópur leikskólasérkennara sækir um styrk að upphæð 350 þúsund króna vegna
námskeiðsdags. Samþykkt að veita þá upphæð.

Til máls tók ÞÁH.

7.

FRÆÐSLUMÁL
Skýrsla fræðslunefndar KÍ um fræðslustarf 2017 lögð fram til kynningar og umræðu en skýrslan var
send á stjórnarmenn fyrir fund. AS reifaði efni skýrslunnar en þar er meðal annars fjallað um
námskeið fyrir trúnaðarmenn og félagsmenn, svo sem námskeið Vinnueftirlitsins fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði í skólum og fræðslumyndbönd um fundi og framkomu á fundum. AS
sagði frá mati þátttakenda í trúnaðarmannafræðslunni en þar kemur fram að langflestir þátttakendur
sögðust hafa haft gagn af henni og ánægja ríkti um viðfangsefni, skipulag og umgjörð. Fræðsla fyrir
trúnaðarmenn hefur einkum verið ætluð nýjum og nýlegum trúnaðarmönnum en AS sagði reynsluna
sýna að sífellt fleiri trúnaðarmenn, sem eru með langa reynslu, sæktu líka fræðslunámskeiðin. Þá
hefur mat þátttakenda á liðnum árum sýnt að eftirspurn er eftir framhaldsfræðslu í viðbót við
grunnnámskeið fyrir nýja og nýlega trúnaðarmenn þar sem afmarkaðri mál væru tekin fyrir.
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AS fjallaði líka um námskeið Vinnueftirlitsins fyrir öryggistrúnaðarmenn og öryggisverði í skólum
en þau eru aðlöguð að skólaumhverfinu. Þátttaka í þessum námskeiðum hefur ekki verið eins og
vonir stóðu til.
AS sagði að í skýrslu fræðslunefndar væru eðli málsins samkvæmt ekki að finna tillögur um komandi
fræðslustarf því það væri nýrrar fræðslunefndar að móta og gera tillögur um komandi fræðslustarf.
Nokkrar umræður voru um efni skýrslunnar.
Til máls tóku ÞÁH, AS, HFG, GA, SG.

8.

SKÓLAMÁL
AS kynnti samstarf skólamálaráðs KÍ og Menntamálastofnunar (MMS) er varðar náms- og kennsluefni. Forsaga málsins er að skólamálaráð efndi síðasta haust til málþings um náms- og kennsluefni. Á
málþinginu var samþykkt ályktun þar sem meðal annars var hvatt til þess að gerð yrði úttekt á stöðu
náms- og kennsluefnis í skólakerfinu og á þörfum nemenda, kennara og skóla fyrir vandað og
fjölbreytt efni og að safnað yrði upplýsingum erlendis frá um fyrirkomulagið á námsefnisútgáfu.
Ályktunin var send til Menntamálastofnunar, mennta- og menningarmálaráðuneytisins, Sambands
íslenskra sveitarfélaga, Heimilis og skóla og fleiri aðila.
Skólamálaráð óskaði eftir fundi með MMS og varð niðurstaða þess fundar sú að hefja samstarf um
tvo þætti; annars vegar að safna upplýsingum erlendis frá um hvernig fyrirkomulag á útgáfu náms- og
kennsluefnis væri háttað og útbúa skýrslu um það. Hins vegar að gera úttekt á stöðu náms- og
kennsluefnis í skólakerfinu hér á landi, og kanna þörfina á nýju námsefni. Í kjölfarið voru formenn
faggreinafélaga boðaðir til fundar í Kennarahúsinu og var rætt vítt og breitt um hvernig skyldi standa
að fyrrnefndri úttekt og óskað var eftir að fá að senda könnunina til stjórna félaganna sem myndu
svara henni. Framkvæmdastjórn vinnur að undirbúningi könnunarinnar í samstarfi við Menntamálastofnun og verður leitað til kennara til að rýna spurningalistann áður en könnunin verður send út. AS
sagði að vinna þurfi hratt að málinu því að mennta- og menningarmálaráðuneytið hafi sett niður
starfshóp um endurskoðun á fyrirkomulagi á útgáfu á náms- og kennsluefnis sem ætlað er að skila
tillögum í haust. Horft sé til þess að úttekt KÍ og MMS og upplýsingasöfnun erlendis frá geti nýst í
starfi þessa starfshóps.
Að lokum minnti AS fundarmenn á mikilvæga ráðstefnu um starfsþróun kennara sem fram fer 22.
febrúar. Ráðstefnan er samvinnuverkefni KÍ, Menntavísindasviðs HÍ og mennta- og menningarmálaráðuneytis.
Til máls tók ÞÁH, AS.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Bréf frá stjórn FKE tekið fyrir. FKE fer fram á að framlag KÍ til félagsins verði hækkað
úr 4 milljónum króna á ári í 5 milljónir á næsta fjárhagsári (2019) og í 6 milljónir árið 2020.
Helstu rök félagsins fyrir þessari ósk er að framlagið hafi ekki verið hækkað síðan 2009 og á
þeim tíma hafi verðlag hækkað mikið á þeim liðum sem varða rekstur félagsins. Málinu vísað
til skrifstofustjóra vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar fyrir 7. þing KÍ.
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b.
Ítrekun hefur borist frá stjórn Orlofssjóðs KÍ þess efnis að skoðað verði hvort formanni
sjóðsins verði greitt fyrir aukavinnu sem hann hafði unnið vegna viðhalds og viðgerða á
orlofseignum KÍ. Málið var tekið fyrir á stjórnarfundi KÍ í desember. Málið rætt í þaula og fram
kom að upplýsingar séu ekki nægilegar til þess að hægt sé að taka afstöðu. ÞÁH og HKÞ falið
að skoða málið áfram.
Til máls tóku ÞÁH, GA, ÓL, SG, HFG, AS.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 12:05.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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