219. fundur stjórnar KÍ 15. september 2017

219. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 15. september 2017 kl. 08:30 til 10:00
Fundinn sátu: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir, Haraldur Freyr Gíslason, Ingi Bogi
Bogason, Guðbjörg Ragnarsdóttir (í forföllum ÓL), Sigurður Sigurjónsson (í forföllum IK) og
Svanhildur María Ólafsdóttir.
Fundinn sátu einnig: Anna Rós Sigmundsdóttir (undir liðum eitt til fjögur), Oddur S. Jakobsson
(undir liðum fjögur og fimm), Elís Þór Sigurðsson (undir lið tvö) og Aðalbjörn Sigurðsson sem ritaði
fundargerð.
Forföll boðuðu: Ingibjörg Kristleifsdóttir, Sigrún Grendal, Hannes K. Þorsteinsson, Guðríður
Arnardóttir, Ólafur Loftsson og Haraldur Freyr Gíslason.

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð 218. fundar
2.
Erindi frá Orlofssjóði KÍ
3.
Lögfræðimál
4.
Frá hagfræðingi, Oddur kemur inn á fund
5.
Kjaramál - fundur hjá sáttasemjara
6.
Skólamál
7.
Fræðslumál
8.
Önnur mál
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Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐ 218. FUNDAR

Farið yfir lið þrjú í fundargerð og upplýst að tillögur sem þar eru ræddar eru ekki tilbúnar. Að loknum
umræðum var fundargerð samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, ARS og SMÓ.

2.

ERINDI FRÁ ORLOFSSJÓÐI KÍ

Fyrir fundi lágu tvö erindi frá stjórn Orlofssjóðs KÍ sem send höfðu verið á stjórnarmenn fyrir fund.
Annars vegar er beiðni um heimild til að fá tilboð frá völdum fyrirtækjum í smíði þriggja nýrra húsa
í Ásabyggð, nánar tiltekið hús á lóðum nr. 41, 42 og 43. Hins vegar beiðni um að stjórn Orlofssjóðs
fái heimild til að selja húsin sem nú standa á þessum lóðum í Ásabyggð. Fram kom tillaga um að
heimila stjórn Orlofssjóðs að gera verðkönnun vegna mögulegra framkvæmda. Þegar niðurstaða úr
þeirri könnun liggur fyrir, þ.e. áætlaður kostnaður við verkefnið, verður tekin afstaða til þess máls og
í framhaldi sölu þeirra húsa sem nú standa á lóðunum þremur. Það samþykkt.
Farið var yfir stöðu á framkvæmdum á Sóleyjargötu 25. Búið er að drena í kringum húsið og gekk sú
framkvæmd vonum framar. Til skoðunar er að fara í frekari framkvæmdir, þ.e. að gera breytingar í
kjallara hússins og bílskúr með það að markmiði að fjölga íbúðum um eina og stækka þvottahús.
Verið er að skoða leyfismál í tengslum við þá framkvæmd. Stjórn verður upplýst um stöðu þeirra
mála þegar nær dregur. Kostnaðaryfirlit vegna þeirra framkvæmda sem er lokið og þeirra sem eru
fram undan liggur ekki fyrir en þær upplýsingar verða kynntar stjórn á næsta fundi.
Til máls tóku ÞÁH, EÞS, ARS, SMÓ, IBB, AS og SS.

3.

LÖGFRÆÐIMÁL

Kennari sem starfaði við Reykjavík International School (RIS), en starfar í dag við annan skóla, hefur
sótt um styrk úr Vonarsjóði. RIS greiddi ekki félagsgjöld af viðkomandi kennara til KÍ en það mál er
nú í innheimtuferli. Óvissa er því um rétt viðkomandi kennara í Vonarsjóði. Stjórn sammála um að
kennarinn eigi ekki að líða fyrir vangoldin gjöld skólans í sjóði KÍ og að hann hafi því réttindi eins
og að skólinn hafi greitt fyrir viðkomandi.
ARS upplýsti stjórn um stöðu á málarekstri KÍ gegn RIS.
Til máls tóku ARS, ÞÁH, SMÓ og AS.

4.

FRÁ HAGFRÆÐINGI, ODDUR KEMUR INN Á FUND

OSJ kynnti stjórn forrit sem unnið er í Excel, en með því er hægt að greina og skoða upplýsingar úr
félagaskrá KÍ á einfaldari hátt en áður hefur verið mögulegt. Stjórn lýsti mikilli ánægju með framtakið
og fól OSJ að vinna Excel skjalið áfram. Nokkuð var rætt um hverjir eigi að hafa aðgang að þeim
upplýsingum sem félagaskrá veitir, og því sem hægt er að lesa út úr hinu nýja skjali, sérstaklega í
ljósi þess að ný persónuverndarlöggjöf tekur gildi næsta vor skv. ESB tilskipun en KÍ þarf að móta
stefnu um aðgang að upplýsingum í félagaskrá og DK. Stjórn var sammála að upplýsa þurfi
starfsmenn um hina nýju löggjöf, annað hvort með því að senda starfsmenn og kjörna fulltrúa á
námskeið eða með því að standa fyrir námskeiðum fyrir hópinn í Kennarahúsinu.
2

219. fundur stjórnar KÍ 15. september 2017

Til máls tóku ÞÁH, OSJ, IBB, ARS, SMÓ og AS.

5.

KJARAMÁL - FUNDUR HJÁ SÁTTASEMJARA

Upplýst að AS og OSJ sátu í síðustu viku fund hjá Ríkissáttasemjara þar sem fulltrúar aðila
vinnumarkaðarins fóru yfir stöðu og horfur kjaraviðræðna sem eru fram undan. Fundurinn var stuttur
og á honum urðu litlar sem engar umræður um stöðuna.
Á fundinum var einnig farið yfir námskeið sem sáttasemjari ætlar að halda fyrir samninganefndir
stéttarfélaga, fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga. Gert er ráð fyrir að námskeiðin verði haldin á næsta
ári.
OSJ er fulltrúi KÍ í starfshópi sem greina á með heildstæðum hætti þörf á að lífeyristökualdur
tiltekinna starfshópa verði lægri en almennt tíðkast. Í hópnum eru tvær leiðir í málinu helst til umræðu.
Annars vegar að veittar verði sérstakar undanþágur til ákveðinna stétta sem búa við mikið álag og þar
sem örorka er hlutfallslega há. Hins vegar að engar undanþágur verði samþykktar en að málið verði
leyst í kjarasamningum. Í umræðum kom fram að fulltrúar í stjórn KÍ eru almennt frekar á því að fara
eigi seinni leiðina, þ.e. að málið verið tekið fyrir í kjaraviðræðum. Stjórn var einnig sammála um að
mikilvægt sé að málið verði rætt í stjórnum aðildarfélaganna áður en endanleg afstaða KÍ verður
tekin.
OSJ rakti erindisbréf starfshóps sem á að leggja mat á öll laun og launatengd réttindi opinberra
starfsmanna í tengslum við vinnu að sjöundu grein samkomulags ríkisins og stéttarfélaga opinberra
starfsmanna um breytingar á lífeyrisréttindum opinberra starfsmanna. Vinnan tengist jöfnun launa á
almennum og opinberum markaði samkvæmt samkomulaginu. Erindisbréf starfshópsins er sett
einhliða af fjármálaráðherra og í því er um að ræða aðra nálgun í vinnu að jöfnun launa milli markaði
en sem talað er um í samkomulaginu. Ekki var tekin afstaða til málsins en rakið að ÞÁH mun ásamt
formönnum BHM og BSRB ganga á fund fjármálaráðherra síðar í dag til að ræða efni erindisbréfs
starfshópsins.
Til máls tóku ÞÁH, AS, OSJ, IBB, GR.

6.

SKÓLAMÁL

Umræðum frestað en upplýst að AS muni senda stjórn ályktun sem samþykkt var á málþingi
skólamálaráðs KÍ um náms- og kennslugögn sem haldið var 5. september sl.
Til máls tóku ÞÁH og AS.

7.

FRÆÐSLUMÁL

Umræðum frestað.

8.

ÖNNUR MÁL
a.
Styrkbeiðni frá Kvenréttindasambandi Íslands
Fyrir fundi lá beiðni frá Kvenréttindafélagi Íslands um að KÍ styrki útgáfu kennslubókar um
jafnrétti um 300.000 kr., en bókin verður í haust gefin öllum fyrsta árs nemum í
framhaldsskólum. Fundarmenn voru sammála um að KÍ styrkir ekki námsgagnagerð og því er
því hafnað, en formanni gefið umboð til að vinna með BHM og BSRB að því að styrkja
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ráðstefnu þá sem áður hafði verið sótt um styrk til. Aðeins verður veittur styrkur ef bæði BHM
og BSRB gera slíkt líka, og styrkupphæð yrði þá samræmd.
Til máls tók ÞÁH.
b.
Ferðir formanns á þing norrænna kennarasamtaka
ÞÁH upplýsti að honum hefur verið boðið á þing Dönsku kennarasamtakanna (DLF) sem haldið
verður dagana 9. til 12. október sem og þing Grænlensku kennarasamtakanna sem haldið verður
dagana 12. til 14. nóvember. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvort ÞÁH muni sækja þingin
tvö.
Til máls tók ÞÁH.
Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 10:00.
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