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221. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Fimmtudaginn 2. nóvember 2017 kl. 08:30 til 11:30
Fundinn sátu: Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir (vék af fundi kl. 10:45), Guðríður
Arnardóttir, Haraldur Freyr Gíslason, Ingi Bogi Bogason, Ólafur Loftsson, Sigurður Sigurjónsson (í
forföllum IK), Sigrún Grendal (vék af fundi kl. 10:45), Svanhildur María Ólafsdóttir og Þorsteinn
Sæberg.
Fundinn sátu einnig: Anna Rós Sigmundsdóttir, Hannes Kjartan Þorsteinsson og Aðalbjörn
Sigurðsson sem ritaði fundargerð.
Forföll boðaði: Ingibjörg Kristleifsdóttir.

DAGSKRÁ:
1.
Fundargerð fundar nr. 220.
2.
Orlofssjóður.
3.
Umsóknir frá fagfélögum.
4.
Niðurstöður trúnaðarmannakönnunar.
5.
Sjúkrasjóður.
6.
Önnur mál.
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Þórður bauð fundarmenn velkomna, sérstaklega Þorstein Sæberg sem kjörinn var formaður
Skólastjórafélags Íslands 14. október.

1.

FUNDARGERÐ FUNDAR NR. 220

Ein athugasemd kom fram við 10. lið fundargerðar. Tillaga að breytingu kynnt og samþykkt.
Fundargerð að öðrum kosti samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH og SG.

2.

ORLOFSSJÓÐUR

Elís Þór Sigurðsson, formaður stjórnar Orlofssjóðs KÍ, sat fundinn undir þessum lið.
Fyrir fundi lágu tilboð í byggingu þriggja nýrra orlofshúsa í Ásabyggð, teikningar og frekari
upplýsingar um fyrirhugaðar framkvæmdir, sbr. umfjöllun stjórnar á síðustu tveimur fundum. Stjórn
hefur nú fengið tækifæri til að kynna sér frekar fyrirliggjandi tilboð og urðu nokkrar umræður um
innihald þeirra og þær framkvæmdir sem eru framundan. Fram kom tillaga um að stjórn Orlofssjóðs
KÍ fengi heimild til að ganga til samninga við fyrirtækið Tré og straumur um byggingu húsanna, á
grundvelli fyrirliggjandi tilboðs. Það var samþykkt. Lögfræðingi KÍ falið að lesa yfir endanlegan
samning áður en hann verður samþykktur. Stjórn KÍ veitir ennfremur stjórn Orlofssjóðs heimild til
að leita til viðeigandi sérfræðinga (verkfræðinga eða annarra) með aðstoð á frágangi á samningi.
Einnig að skoðað verði hvað kosti að fá óháðan aðila til að hafa eftirlit með framkvæmdinni á
verktímanum.
Einnig samþykkt að stjórn Orlofssjóðs fái heimild til að selja húsin sem nú standa á þeim lóðum sem
reisa á hin nýju hús, og að fasteignasalan Lögmenn Suðurlandi sjái um þá sölu.
Til máls tóku ÞÁH, Elís, ÓL, GA, ARS, SG, AS, HKÞ og IBB.

3.

UMSÓKNIR FRÁ FAGFÉLÖGUM

Tvær umsóknir lágu fyrir fundi.
Samtök sálfræði- og uppeldisfræðikennara sækja um 200.000 kr. styrk vegna ráðstefnu sem félagið
stendur fyrir í apríl 2018. Samþykkt.
Samtök kennara í viðskipta- og hagfræðigreinum sækja um styrk til að senda tvo fulltrúa á
Norðurlandaráðstefnu í janúar næstkomandi. Skv. vinnureglum á félagið rétt á 150.000 kr. styrk
vegna fundarins og var samþykkt að veita félaginu þann styrk.
Til máls tók ÞÁH.

4.

NIÐURSTAÐA TRÚNAÐARMANNAKÖNNUNAR

Á formannafundi KÍ 26. október 2017 var lögð fram tillaga fræðslunefndar um greiðslur til
trúnaðarmanna og kynnt var skýrsla um trúnaðarmannakannanir KÍ 2013 og 2017 um viðhorf
trúnaðarmanna til starfsaðstæðna sinna og fræðsluþarfa. Tillagan og skýrslan eiga sér bakgrunn í
skýrslu fræðslunefndar um fræðslustarfið 2016 og tillögum fyrir árið 2017, sem stjórn KÍ samþykkti
í byrjun þessa árs.
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Í tillögunni er lagt til að stjórn KÍ ræði núverandi fyrirkomulag á trúnaðarmannagreiðslum út frá
jafnræði allra trúnaðarmanna til að njóta greiðslna. Eftir umræður um tillöguna var ákveðið að koma
henni í vinnufarveg milli funda og var Þórði, Ólafi og Hannesi falið að skoða hana og útfæra.
Farið var yfir helstu niðurstöður skýrslunnar um trúnaðarmannakannanir KÍ 2013 og 2017. Könnunin
2017 er endurtekning á könnun sem lögð var fyrir trúnaðarmenn 2013 og sá Hjördís Sigursteinsdóttir
í HA um fyrirlögn og skýrslugerð. Svarhlutfall í báðum könnunum er svipað, 82,4% árið 2013 og
80,2% árið 2017. Samanburður á niðurstöðum beggja kannana á starfsaðstæðum trúnaðarmanna sýnir
m.a. að verkefnum trúnaðarmanna fjölgaði nokkuð milli fyrirlagna, einnig eru trúnaðarmenn í síðari
fyrirlögninni almennt ánægðari með aðkomu annarra að lausn verkefna, þeir hafa oftar svigrúm til að
sinna trúnaðarmannsstarfinu í vinnutíma, og að meira er um upplýsingagjöf yfirmanna til
trúnaðarmanna en í þeirri fyrri.
Samanburður á niðurstöðum beggja kannana á fræðsluþörfum trúnaðarmanna sýnir m.a. að lægra
hlutfall trúnaðarmanna hefur sótt trúnaðarmannafræðslu árið 2017 og að trúnaðarmenn töldu sig hafa
þegar sótt þá fræðslu sem er í boði fyrir þá miðað við könnunina 2013.
Formenn voru hvattir til að ræða skýrsluna í sínum stjórnum, og var ákveðið að senda skýrsluna til
trúnaðarmanna og skólastjórnenda, ásamt bréfi með ábendingum um jákvæð atriði og það sem má
betur fara, og hvetja til samstarfs skólastjórnenda og trúnaðarmanna öllum til hagsbóta, og í
framhaldinu að birta skýrsluna á heimasíðu KÍ með umfjöllun. Fram kom að fræðslunefnd mun greina
niðurstöður skýrslunnar og ræða og gera tillögur um eftirfylgni á þeim sviðum sem þörf er fyrir.
Til máls tóku ÞÁH, GA, SG og AS.

5.

SJÚKRASJÓÐUR

Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ, og Kristín Stefánsdóttir, formaður stjórnar sjúkrasjóðs, sátu
fundinn undir þessum lið.
Umræðum um málið frá síðasta stjórnarfundi var framhaldið. Oddur kynnti reiknilíkan þar sem hægt
er að skoða hvernig fjárhagsstaða sjóðsins mun þróast miðað við fyrirfram gefnar forsendur.
Samkvæmt líkaninu mun eigið fé sjóðsins klárast í október á næsta ári verði ekkert að gert, en ástæðan
fyrir því er mikil og stöðug aukning á greiðslum sjúkradagpeninga til félagsmanna og vísbendingar
eru um að þar sé toppnum ekki náð. Miklar umræður urðu um málið þar sem stjórnarmenn voru
sammála um að bregðast þurfi við þeirri stöðu sem blasir við. Fram kom í umræðum að tæplega 15%
þeirra félagsmanna sem fullnýta rétt sinn til sjúkradagpeninga hjá sjúkrasjóði snúi aftur til starfa.
Stjórn lýsti áhyggjum af því og var sammála um að taka þurfi tillit til þeirrar tölfræði í þeim
breytingum sem óhjákvæmilega þurfi að gera á reglugerð sjúkrasjóðs á næstu misserum. Eftir miklar
umræður var tillaga sjúkrasjóðs þess efnis að fjöldi þeirra daga sem félagsmenn eiga rétt á að fá
greidda sjúkradagpeninga verði skertur um 25% samþykkt. Því er vísað til þings KÍ að fara yfir stöðu
sjóðsins og móta tillögur að regluverki hans til framtíðar með það að markmiði að reksturinn verði
sjálfbær. Sjúkrasjóðsstjórn, í samvinnu við stjórn KÍ, mun vegna þess endurskoða reglur fyrir þing
og leggja fram sínar tillögur. Aðrar tillögur stjórnar sjúkrasjóðs um breytingar á reglugerð sjóðsins
voru ennfremur samþykktar. Allar þessar breytingar taka gildi 1. desember.
Til máls tóku ÞÁH, OSJ, KS, HKÞ, ARS, GA, AS, ÓL, HFG, SG, ÞS, SMÓ, IBB og SS.
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6.

ÖNNUR MÁL
a.
Regluverk sjúkrasjóðs - fyrirspurn
ÓL spurði formann stjórnar sjúkrasjóðs hvernig farið væri með umsóknir um styrki sem byggðu
á gömlum kvittunum, ef reglum sjóðsins væri breytt frá því kvittunin er gefin út, þar til umsókn
um styrk berst. Spurt er því í reglum sjóðsins segir að kvittanir megi vera allt að 12 mánaða
gamlar þegar styrkbeiðni berst. KS svaraði því til að nýjar reglur taki strax gildi og að allar
umsóknir sem berast eftir það séu afgreiddar skv. nýjum reglum, hversu gamlar sem kvittanir
eru. Það getur þýtt að í einstökum tilfellum geti félagsmenn lent í að þó þeir hafi átt rétt á styrk
þegar kvittun er gefin út, þá sé sá réttur ekki til staðar þegar umsókn berst sjóðnum. Stjórn
sammála um að fara þurfi yfir vinnulag til að skoða þessa framkvæmd.
Til máls tóku ÓL, KS, HKÞ og ÞÁH.
b.
Bókun aðalfundar FSU
ÞÁH fór yfir bókun frá aðalfundi kennarafélags FSU sem honum var send í haust og óskaði
eftir heimild stjórnar til að svara félaginu. Það samþykkt.
Til máls tók ÞÁH.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:30
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