230. fundur stjórnar KÍ 30. apríl 2018

230. fundur stjórnar Kennarasambands Íslands
Haldinn í Kennarahúsi - Vestra
Mánudaginn 30. apríl 2018, kl. 08:30 - 12:00
Mættir: Ragnar Þór Pétursson (RP), Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Sigrún Grendal (SG),
Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Þorsteinn Sæberg (ÞS), Snjólaug
Bjarnadóttir (SB).
Ólafur Loftsson (FG) boðaði forföll. Varaformaður FG boðaði einnig forföll.
Einnig sátu fundinn Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Arndís Þorgeirsdóttir sem ritaði fundargerð.
Gestir á fundinum voru Þóra Jónsdóttir, sviðstjóri hjá Brú, Gerður Guðjónsdóttir,
framkvæmdastjóri Brúar, Vala Þorsteinsdóttir, frá LSR og Þorgerður Laufey Diðriksdóttir,
verðandi formaður Félags grunnskólakennara.
DAGSKRÁ FUNDARINS:
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Lífeyrissjóðsmál.
3.
Kjaramál.
4.
Lögfræðimál.
5.
Biðlaun.
6.
Kanadaferð.
7.
Þing KÍ.
8.
Önnur mál.
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RP bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn klukkan 8:30. Við upphaf fundar var
fyrirkomulag fundartíma rætt.
Til máls tóku RP, HFG, SG, ÞS, SB.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerð 229. fundar, sem var haldinn 8. apríl 2018, var send á stjórnarmenn fyrir fund. Þórður
Á. Hjaltested og Aðalheiður Steingrímsdóttur hafa samþykkt fundargerðina en 229. fundur
stjórnar KÍ var þeirra síðasti stjórnarfundur. Fundargerðin var ekki afgreidd og bíður það næsta
fundar.

2.

LÍFEYRISSJÓÐSMÁL

Þóra Jónsdóttir og Gerður Guðjónsdóttir, frá Brú lífeyrissjóði, kynntu breytingar á samþykktum
Brúar vorið 2018. En þær taka meðal annars til eftirtalinna atriða; greiðslu hálfs lífeyris,
viðmiðun „stopulla ára“ og breytingar á ákvæðum samþykkta um lífeyrisauka A-deildar og
ákvæði um sjóðfélaga sem öðlast hafa jafna ávinnslu hjá bæði A-deild Brúar og A-deild LSR.
Minnisblað um þessi atriði og fleiri var sent stjórn KÍ fyrir fundinn.
Fram kom að samþykktum Brúar verði ekki breytt nema með samþykki stjórna stofnaðila
sjóðsins, þ.e. KÍ, BSRB, BHM og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umræður voru um málið og ákvörðun um samþykki lögð fyrir stjórn til atkvæðagreiðslu.
Samþykkt samhljóða.
Til máls tóku RP, ARS, GA, HFG, SG.

3.

KJARAMÁL

Þorgerður Laufey Diðriksdóttir (ÞD), verðandi formaður Félags grunnskólakennara (FG), var
gestur á fundinum. Þorgerður fór yfir stöðu samningamála hjá FG - í ljósi þess að ný
viðræðunefnd hefur tekið formlega við samningaviðræðum við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Þorgerður reifaði þá möguleika sem eru í stöðunni og sagði næsta samningafund áformaðan um
miðjan næsta mánuð.
SG fór yfir stöðu samningaviðræðna hjá FT og GA sagði stuttlega frá nýgerðum kjarasamningi
FF og að allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna FF fari fram dagana 2. til 7. maí
næstkomandi.
Til máls tóku RP, ÞD, AMG, SG, GA, HFG, HKÞ.

4.

LÖGFRÆÐIMÁL
a.
Málefni Orlofssjóðs KÍ
ARS sat fundinn undir þessum lið. ARS sagði frá samningagerð vegna byggingar orlofshúsa á Flúðum. Rætt var almennt um stöðuna sem er uppi vegna þessa og fundarmenn
sammála um að verkferlar við slíkar skuldbindingar þurfi að vera skýrir og samninga af
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þessari stærðargráðu þurfi að leggja fyrir stjórn KÍ. Lögð fram tillaga um að formaður
Orlofssjóðs verði boðaður á næsta fund til þess að ræða málið. Samþykkt.
Þá voru fundarmenn sammála um að verklag og vinnubrögð í stjórnum sjóða KÍ þurfi að
vera skýrt. Jafnframt voru fundarmenn sammála um að samræma þurfi reglur um kjör
formanna sjóða KÍ.
Til máls tóku RP, ARS, GA, HFG, HKÞ, SS, SG, RGP, SB.

5.

Biðlaun

Afgreiðslu þessa máls, er varðar biðlaunasamninga við þá kjörnu fulltrúa sem eru nýlega hættir
eða á förum úr Kennarahúsinu, var frestað á síðasta stjórnarfundi. Þá hafði ARS, ÞS og HKÞ
verið falið að skoða hvernig biðlaunasamningum fyrri ára hefur verið háttað er kemur að greiðslu
aksturspeninga á biðlaunatíma og hvað var lagt til grundvallar í upphafi. Niðurstaða þeirrar
skoðunar var að fyrrum stjórnarmenn höfðu fengið greidda aksturspeninga á biðlaunatíma. Fram
kom í máli ARS að það sem styddi það að aksturspeningar væru hluti biðlaunasamninga væri
hefð sem þegar hefði skapast og einnig sú hugsun sem lá að baki þessum reglum í upphafi. Þá
væri almenni markaðurinn á þessum nótum en þar er algengt að greiddur sé fastur ökutækjastyrkur út uppsagnartímabil. ARS sagði mótrök geta verið þau að greiðslur af þessu tagi tíðkast
almennt ekki hjá ríki og sveitarfélögum og benti á að hægt væri að líta til skattframtala síðustu
ára til að sjá hvort um raunveruleg hlunnindi sé að ræða þar sem frádráttur vegna raunverulegs
aksturskostnaðar ætti að koma fram þar.
Miklar umræður voru um málið. Formaður lagði til að kosið yrði um þetta atriði
biðlaunasamninganna - það er hvort fundarmenn styddu að aksturspeningar fylgdu þeim
biðlaunasamningum sem verið væri að gera þessa dagana.
Gengið var til atkvæða og sögðu sex fundarmanna já, einn var á móti og einn sat hjá.
GA óskaði eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu með eftirfarandi bókun:
„Undirrituð greiðir atkvæði gegn málinu þar sem það er mín skoðun að akstursgreiðslur á
biðlaunum eigi sér ekki stoð í framkvæmd hins opinbera og sé starfstengdur kostnaður.“
Þá óskuðu SG, HFG, ÞS, SS eftir að eftirfarandi yrði fært til bókar:
„Skýring með atkvæðagreiðslu:
Í umræðu um biðlaun og hvort aksturspeningar séu hluti af þeim fór ARS yfir þau rök sem
eru annars vegar með og hins vegar á móti þeirri túlkun að aksturspeningar séu hluti af
biðlaunum þeirra kjörnu fulltrúa sem nú eru að láta af störfum.
Fram kom að það sem mælir með því að aksturspeningar séu hluti biðlauna sé m.a. að hefð
er fyrir því í fyrri framkvæmd auk þess sem þeir sem komu að gerð reglna um biðlaun hafa
skýrt að frá upphafi hafi verið litið á að þær séu hluti af biðlaunum.
Þá kom fram að sams konar framkvæmd tíðkast á almennum vinnumarkaði en hins vegar
tíðkast þessi framkvæmd almennt ekki hjá ríki og sveitarfélögum.
Af umræðu að dæma eru fundarmenn sammála um að þörf er á endurskoðun reglna um
biðlaun.
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Ljóst er að viðkomandi einstaklingar hafa litið svo á og gert ráð fyrir að þessar greiðslur
væru hluti af föstum launakjörum þeirra og þá biðlaunum.
Með það fyrir augum að einstaklingurinn njóti vafans í meðförum stéttarfélags má telja
eðlilegt að fyrri framkvæmd verði viðhöfð nú en í framhaldinu fari fram endurskoðun þar
sem haft verði að leiðarljósi að réttindi félagsmanna séu virt og lögum og reglum fylgt í
hvívetna.“
Þá var rætt almennt um ráðningar- og biðlaunasamninga kjörinna fulltrúa og starfsfólks í
Kennarahúsinu. Fundarmenn sammála um að endurskoða þurfi reglur um kjör og skoða þurfi
málið frá öllum hliðum. Samþykkt að skipuð verði nefnd, sem ARS, ÞS og HKÞ skipa, sem fjalli
um reglur er varðar gerð ráðningarsamninga, starfslok og biðlaun. Nefnd þessi skili niðurstöðum
á næsta stjórnarfundi.
Biðlaunasamningur Svanhildar Maríu Ólafsdóttur (SMÓ), fyrrverandi formanns Skólastjórafélags
Íslands, var því næst lagður fyrir fundinn. ARS las samninginn fyrir fundarmenn og voru
umræður um innihald hans. Gengið var til atkvæða um samninginn við SMÓ. Atkvæði féllu
þannig að sex sögðu já en tveir sátu hjá. Þá var samþykkt með sex atkvæðum að gert yrði
samkomulag á sömu nótum við Þórð Árna Hjaltested, Aðalheiði Steingrímsdóttur, Ólaf Loftsson
og Guðbjörgu Ragnarsdóttur. Tveir stjórnarmenn sátu hjá við þessa afgreiðslu.
Fram kom á fundinum tillaga um að ráðningarsamningar við AMG og RP verði lagðir fyrir stjórn
KÍ.
Til máls tóku RP, ÞS, SS, HFG, GA, SG, SB, AMG, HÞK, ARS.

6.

KANADAFERÐ

Frestað til næsta fundar.

7.

ÞING KÍ

Formaður greindi frá því að búið sé að senda þingfulltrúum matsblað þar sem þeir eru beðnir að
leggja mat á ýmis atriði er varða þing KÍ. Niðurstöður verða kynntar um leið og þær liggja fyrir.
Þá var rætt um fyrirspurnir félagsmanna um upptöku af þinginu. Fundarmenn sammála um að
ákvörðun hafi verið tekin um að streyma þinginu beint en aldrei hafi staðið til að taka það upp.
Til máls tóku RP, SS, ÞS.

8.

ÖNNUR MÁL
a.
NLS
Formaður sagði frá því að KÍ ætti þrjú sæti í stjórn Norrænu kennarasamtakanna, og fundur
á þeirra vegum handan hornsins. Fram kom að í stjórn NLS frá KÍ væri einn fulltrúi frá
leikskólastigi, einn frá grunnskólastigi og einn frá framhaldsskólastigi og skal einn þessara
fulltrúa vera formaður KÍ. RP lagði til að hann ásamt AMG tækju sæti. Sú tillaga var
samþykkt. HFG sagði leikskólann myndu senda fulltrúa og yrði nafn hans kynnt innan
skamms.
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b.
Skipan í stjórnir sjóða, nefndir og ráð
Formaður sagði brýnt að stjórnir aðildarfélaganna skipuðu sína fulltrúa í stjórnir, nefndir og
ráð hið fyrsta. RP sagði ætla að taka saman minnisblað um málið og senda til stjórnarmanna. Formaður FF sagði félagið búið að skipa sína fulltrúa í stjórnir sjóða KÍ; þeir væru
Guðjón Ragnar Jónasson, sem tekur sæti í stjórn Orlofssjóðs, Guðbjörn Björgólfsson, sem
tekur sæti í Vinnudeilusjóði, og Guðrún Angantýsdóttir, sem tekur sæti í stjórn sjúkrasjóðs.
AMG vakti máls á því að Ásdís Ingólfsdóttir lætur senn af formennsku í vinnuumhverfisnefnd. Boðað hefði verið til samnorræns fundar um vinnuumhverfismál í byrjun júní og
gerði AMG að tillögu sinni að Ásdís færi ásamt nýráðnum starfsmanni nefnda- og
fræðslusviði í Kennarahúsinu til fundarins. Samþykkt.
c.
Styrkur vegna ráðstefnu
Formaður greindi frá því að hann hefði ásamt AMG samþykkt 100 þúsund króna styrk til
Félags um menntarannsóknir en félagið efnir til mikillar ráðstefnu í næsta mánuði. Rætt um
fyrirkomulag slíkra styrkbeiðna og samþykkt að framvegis sendi formaður slíkar beiðnir til
stjórnarmanna í tölvupósti - til samþykktar eða synjunar.
d.
Alþjóðlegur baráttudagur
Formaður hvatti stjórnarmenn til að mæta í kröfugöngu á 1. maí. Þá sagði hann hefðbundið
kaffisamsæti fyrir félagsmenn verða á Grand Hóteli Reykjavík að lokinni göngu.
e.
Fundahöld formanns og varaformanns
Formaður greindi frá fundi sem hann átti með forsætisráðherra í vikunni sem leið. Fundurinn hafi verið óformlegur. Þá greindi varaformaður frá fundi með aðilum vinnumarkaðarins
sem hún sótti ásamt hagfræðingi KÍ 27. apríl síðastliðinn. Um óformlegan samræðuvettvang væri að ræða. Áformað sé að þessi hópur fundi um tekjuskatt og jöfnuð í næsta
mánuði og um stöðu efnahagsmála í ágúst.
f.
Námskeið í samningatækni
Formaður greindi frá því að ARS færi á námskeið í samningatækni sem fram fer í Boston í
sumar. Einnig hefði verið rætt að formaður KÍ, formaður FSL og hagfræðingur KÍ myndu
sækja sama námskeið í sumar eða síðar. Þá sagði formaður að hann ásamt ARS og
hagfræðingi KÍ myndu sækja námskeið á vegum ríkissáttasemjara snemmsumars.
g.
Stjórnarseta í Brú
Formaður greindi frá því að hann hefði í síðustu viku þurft að taka sæti varamanns í stjórn
Brúar lífeyrissjóðs. Formaður sagði ekki hafa gefist tíma til að fá samþykki stjórnar fyrir
þessu og því væri málið lagt fyrir fundinn nú. Samþykkt að RP taki sæti varamanns í stjórn
Brúar.
GA vék af fundi klukkan 12:05.
h.
Sumarnámskeið NLS
Formaður sagði frá sumarnámskeiði NLS. Hann sagði að búið væri að senda formönnum
aðildarfélaganna upplýsingar um hversu margir fulltrúar væru frá hverju félagi. Formaður
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og varaformaður KÍ myndu ekki sækja námskeiðið. Rætt var um hver myndi annast
fararstjórn og var samþykkt að fá varaformann FG til að sinna því starfi.
Til máls tóku RP, SG, GA, HFG, SS, SB, HKÞ, ARS, AMG, ÞS.
Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 12:25.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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