224. fundur stjórnar KÍ 15. desember 2017

224. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsinu við Laufásveg
Föstudaginn 15. desember 2017 kl. 8:30 til 12:40
Mætt: Þórður Á. Hjaltested (ÞÁH), Aðalheiður Steingrímsdóttir (AS), Sigrún Grendal (SG), Ólafur
Loftsson (ÓL), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Sigurður Sigurjónsson (SS), Haraldur Freyr Gíslason (HFG) og
Guðríður Arnardóttir (GA).
Fundinn sátu einnig: Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ) og Arndís
Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð.
Forföll boðaði: Snjólaug Elín Bjarnadóttir.
DAGSKRÁ:
1.
Fundargerðir 222. og 223. fundar
2.
Skipan gjaldkera
3.
Lögfræðimál
4.
Fjármál
a.
Fjárhagsáætlun KÍ fyrir árið 2017
b.
Styrkir til faggreinafélaga
c.
Umboð til lögfræðings og skrifstofustjóra
d.
Jólastyrkur KÍ
5.
Starfsmannamál
6.
Samstarf við nemendafélög
7.
Fundir með ráðherrum
8.
Þingundirbúningur
9.
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 12:00 og bauð fundarmenn velkomna. Gengið var til dagskrár.

1.

FUNDARGERÐIR 222. OG 223. FUNDAR

Fundargerðir voru sendar á stjórn fyrir fund. Engin athugasemd var gerð við fundargerð 223. fundar og
var hún samþykkt. Gerð var athugasemd við orðalag í fundargerð 222. fundar; tölulið 7. Tillaga að
breytingu var borin upp, hún samþykkt og síðan var fundargerð 222. fundar samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, SG, ÓL, ARS, HKÞ, HFG.

2.

SKIPAN GJALDKERA

ÞÁH bar upp tillögu um að Þorsteinn Sæberg taki að sér embætti gjaldkera stjórnar KÍ. Samþykkt
samhljóða.
Til máls tók ÞÁH.

3.

LÖGFRÆÐIMÁL

ARS sat fundinn undir þessum lið.
a.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók.

b.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók

c.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók

d.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók

e.

Lögfræðimál skráð í trúnaðarbók

Til máls tóku ÞÁH, ARS, ÓL, HFG, HÞ, SG, GA, ÞS, AS, SS.

4.

FJÁRMÁL
a.
Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018
ÞÁH hóf mál undir þessum lið og sagði fjárvörsluráð KÍ hafa hist fyrir í vikunni. Fjárvörsluráðið
leggur til að í samningum við fjármálastofnanir um ávöxtun fjármuna KÍ og sjóða verði áfram fylgt
varfærinni stefnu. Áhersla verði lögð á fjárfestingar í verðbréfum með ríkisábyrgð og innlán fremur
en aðra áhættumeiri eignaflokka. Stjórn staðfesti tillögu fjárvörsluráðs um óbreytta stefnu.
HKÞ lagði fram drög að fjárhagsáætlun fyrir 2018. Útlit er fyrir árið 2017 verði í mínus og fyrir því
eru að sögn HKÞ einkum tvær ástæður; annars vegar er launakostnaður meiri en áætlað var vegna
langtímaveikinda og hins vegar er um að ræða 6% lífeyrisauka til LSR og Brúar sem ekki var gert
ráð fyrir.
HKÞ ítrekaði að um drög að fjárhagsáætlun væri að ræða og til dæmis ætti hagfræðingur KÍ eftir
að leggja mat á hverjar væntanlegar tekjur verða. Þessi fjárhagsáætlun verður lögð fyrir 7. þing KÍ
apríl 2018 og stjórn á eftir að ræða áætlunina af meiri dýpt og út frá félagspólitískum forsendum.
Samþykkt að ræða málið áfram á fyrsta formannafundi nýs árs.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ, GA, HFG og SG.
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b.
Styrkir til faggreinafélaga
Félag náms- og starfsráðgjafa sækir um styrk að upphæð 150 þúsund krónur vegna norrænnar
samvinnu en félagið hefur tekið að sér formennsku í Nordiska Förbundet för studie- och
yrkesvägledning. Beiðni um styrk var samþykkt.
Samtök móðurmálskennara sækja um styrk að upphæð 40 þúsund krónur vegna Skammdegisfundar
samtakanna sem fram fór 8. desember 2017. Styrkbeiðni var samþykkt.
c.

Umboð til lögfræðings og skrifstofustjóra
1
Lagt fram minnisblað um að sett verði á laggirnar gæðaráð KÍ. Hlutverk gæðaráðs
verður að sjá um gerð verklagsreglna, verklýsinga og gátlista um starfsemi KÍ, með því að
vinna að gerð þeirra, fela öðrum starfsmönnum að vinna að gerð þeirra eða kaupa til þess
utanaðkomandi þjónustu. Lagt til að í gæðaráðinu sitji vef- og skjalastjóri, þjónustustjóri
sjóða, lögfræðingur og skrifstofustjóri. Auk þess var lagt til að formaður KÍ eigi sæti í ráðinu
sem var samþykkt. Samþykkt að setja stofnun gæðaráðs af stað.
2
Biðlaunaréttur ræddur og kom fram að stjórn hafi veitt lögfræðingi umboð til að annast
starfslok. Lagt til að skrifstofustjóra og lögfræðingi veitt heimild til að ganga frá starfslokum
kjörinna fulltrúa í stjórn KÍ og stjórnum aðildarfélaga KÍ sem hætta störfum á næsta ári og
falla undir reglur KÍ um biðlaun, og að gjaldkeri KÍ taki líka þátt í þeirri vinnu. Fram kom
tillaga um að starfslokasamningar verði lagðir fyrir stjórn til staðfestingar og samþykkt að
stjórn verði upplýst um innihald starfslokasamninga og staðfesti þá formlega.

d.
Jólakortastyrkur KÍ
Samþykkt að styrkja Umhyggju - félag til stuðnings langveikum börnum um 350 þúsund krónur.
Styrkurinn kemur í stað þess að senda út jólakort.
Til máls tóku ÞÁH, AS, GA, HFG, SG, AS, ÓL, ÞS.

5.

STARFSMANNAMÁL

AÞ yfirgaf fundinn undir þessum lið og HKÞ tók við fundarritun. ÞÁH fór yfir starfsmannamál þar
sem Aðalbjörn Sigurðsson útgáfustjóri hefur sagt upp störfum og hættir um áramót.
Samþykkt að fela blaðamanni útgáfusviðs verkefni útgáfustjóra. Samþykkt að bíða með að auglýsa
eftir blaðamanni á útgáfusviði á meðan endurskoðun á skipuriti KÍ fer fram í samræmi við úttekt
Capacent.
Til máls tóku ÞÁH, GA, ÓL, HFG, ÞS, AS og ÞKÞ.

6.

SAMSTARF VIÐ NEMENDAFÉLÖG

ÞÁH greindi frá fundum sem starfshópur stjórnar KÍ hefur átt með stjórnum kennaranemafélaga í
HA og HÍ um hvernig auka megi tengsl og samstarf KÍ og kennaranema á grundvelli hugmynda
sem stjórn KÍ mótaði fyrir nokkru til að leggja inn í þessar umræður. ÞÁH fór yfir tillögu um tengsl
og samstarf KÍ og kennaranema, sem send var til stjórnar KÍ fyrir fundinn, sem byggir á þessum
hugmyndum. Þar er lagt til að komið verði annars vegar á formlegum samstarfsvettvangi KÍ og
stjórna félaga kennaranema um ýmis konar málefni og hins vegar að efla almenn tengsl og
upplýsingamiðlun KÍ og kennaranema. Til að koma á skýrum farvegi fyrir skilvirk og stöðug tengsl
og samstarf eru aðilar sammála um að nauðsynlegt sé að KÍ og stjórnir kennaranemafélaga hafi
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ákveðna tengiliði til að fylgja málum eftir á sínum vettvangi og koma upplýsingum áfram.
Tengiliður KÍ er varaformaður KÍ, Sólveig María Árnadóttir er tengiliður stjórnar Magister,
kennaranemafélags HA, og Andri Rafn Ottesen er tengiliður stjórnar Kennó, kennaranemafélags HÍ.
KÍ og stjórnir félaga kennaranema haldi á þessum formlega samstarfsvettvangi reglubundna
samræðufundi um sameiginleg hagsmunamál sem varða kennaranámið og kennarastarfið, mál sem
efst eru á baugi hjá nemum og KÍ o.fl. Fundir verði haldnir að lágmarki einu sinni á hverri önn til að
koma samstarfinu á fastan grunn og eru aðilar sammála um að hefja samstarf fljótlega samkvæmt
þessari tillögu. Stjórn KÍ samþykkti tillögu um tengsl og samstarf KÍ og kennaranema og var AS
falið að vinna að tengslum og samstarfi við kennaranemana samkvæmt tillögunni á vettvangi
framkvæmdastjórnar skólamálaráðs KÍ.
Til máls tóku AS, ÞÁH.

7.

FUNDIR MEÐ RÁÐHERRUM

ÞÁH greindi frá því að hann hefði ásamt formönnum FG og FF átt óformlegan fund með Katrínu
Jakobsdóttur forsætisráðherra. Á fundinum hefði staðan í kjara- og efnahagsmálum verið rædd. Þá sagði
ÞÁH að hann hefði átt fund með Ásmundi Einari Daðasyni, félags- og jafnréttismálaráðherra. Einnig áttu
AS og ÞÁH fund nýlega með Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, um menntamál í
stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar. HFG greindi jafnframt frá því að hann hefði átt fund með menntaog menningarmálaráðherra um málefni leikskólastigsins. Fram kom að mennta- og menningarmálaráðherra hefur verið boðið að ávarpa 7. þing KÍ og í heimsókn í Kennarahúsið.
Til máls tóku ÞÁH, ÓL, GA, SG, AS, HFG.

8.

ÞINGUNDIRBÚNINGUR

Samþykkt að skipaðir verði formlega tveir starfshópar vegna 7. þings KÍ sem fram fer í apríl. Hópur sem
annist dagskrá og umgjörð þingsins verði skipaður ÞÁH, AS og AÞ. Hópur sem hafi praktísk mál þingsins
með höndum verði skipaður HKÞ, Ragnhildi Sigrúnu Björnsdóttur, vef- og skjalastjóra, og Þresti
Brynjarssyni þjónustufulltrúa. Samþykkt.
Til máls tóku ÞÁH, HKÞ.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Bréf frá LSR
ÞÁH sagði frá bréfi frá LSR þar sem þess er óskað að KÍ skipi einn mann í stjórn Lífeyrissjóðs
starfsmanna ríkisins til þriggja ára, frá og með 1. janúar 2018 að telja, og einn mann til vara.
Ákveðið að skipa formann KÍ til áframhaldandi setu í stjórn LSR og Odd S. Jakobsson til vara.
Skipunin verður mögulega endurskoðuð af nýrri stjórn KÍ að afloknu sjöunda þingi KÍ sem fram
fer í apríl 2018. Samþykkt.
b.
Kjör varaformanns
Bréf kjörstjórnar KÍ lagt fyrir fundinn. Þar kemur fram að Anna María Gunnarsdóttir er réttkjörin í
embætti varaformanns Kennarasambands Íslands á kjörtímabilinu 2018-2022.
Atkvæði í kjöri til varaformanns féllu með þessum hætti:

Anna María Gunnarsdóttir hlaut 1.653 atkvæði, eða 52,86%
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Ásthildur Lóa Þórsdóttir hlaut 845 atkvæði, eða 27,02%
Heimir Björnsson halut 259 atkvæði, eða 8,28%
Simon Cramer Larsen hlaut 135 atkvæði, eða 4,32%
Auðir seðlar voru 235, eða 7,52%

Á kjörskrá voru 10.307 og greiddu af þeim 3.127 atkvæði eða 30,34%. Atkvæðagreiðslan fór fram
dagana 7. til 13. desember 2017.
c.
Orlofssjóður
ÞÁH greindi frá því að fulltrúi stjórnar Orlofssjóðs KÍ hefði komið á sinn fund, og afhent undirritað
bréf frá sex fulltrúum í stjórn sjóðsins, allra nema formanns, og borið fram ósk þess efnis að
formaður Orlofssjóðs fái greitt aukalega fyrir mikla vinnu sem hann hefur innt af hendi í tengslum
við lagfæringar á húseign við Sóleyjargötu og vegna endurbyggingar þriggja sumarhúsa í Ásabyggð
við Flúðir. Fulltrúinn sagði það mat fulltrúanna að eðlilegt sé að brugðist verði við óvæntu
vinnuálagi vegna viðhaldsverkefna á eignum sjóðsins.
Málið rætt og samþykkt að ÞÁH og HKÞ kynni sér málavöxtu og skýri frá á næsta stjórnarfundi.
d.
Kennarahúsið
ÞÁH greindi frá því að borist hefði svar frá Reykjavíkurborg þar sem ósk um nýbyggingu á
bílastæði við Kennarahús sé hafnað. Þar með sé fullreynt með að leyfi fáist fyrir viðbyggingu við
Kennarahúsið. Málið verður skoðað áfram.
e.
Veikindaréttur
ÞÁH og ARS hafa rannsakað túlkun á veikindarétti, sbr. 8. lið a) í fundargerð 222. fundar, og komist
að þeirri niðurstöðu að ábendingar SG um það voru réttmætar og höfðu við rök að styðjast. Í
framhaldi bar ÞÁH upp tillögu er varðar þennan lið í í fundargerðinni þess efnis að hann ásamt ARS
boði Eirík Jónsson, fyrrverandi formann KÍ, til fundar í Kennarahúsinu og útbúið verði minnisblað
um málið.
Til máls tóku ÞÁH, ÞS, SG, AS, ÓL, HKÞ, HFG.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 12:40.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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