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30. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Miðvikudaginn 18. janúar 2017, í Vestra í KÍ-húsi
Fundur settur kl. 15:07.
Mætt: Guðríður Arnardóttir formaður, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Reynir Þór Eggertsson,
Guðný Lára Petersen, Óli Njáll Ingólfsson, Rannveig Klara Matthíasdóttir og Anna María
Gunnarsdóttir starfsmaður FF.
Guðjón Hauksson stjórnarmaður er á Skype.
Stjórn Vísindasjóðs, varamaður FF í sjóðsstjórn, og Steinunn Inga Óttarsdóttir starfsmaður FF og
sjóðsins sat fundinn undir lið 2.
1.
FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR
Samþykkt.
2.
UPPGJÖR MILLI VÍSINDASJÓÐS FF/FS OG KÍ - GUÐRÍÐUR
Formaður býður stjórn Vísindasjóðs, varamann FF í stjórn sjóðsins og Steinunni Ingu velkomin á
fundinn.
Guðríður leggur fyrir fundinn tillögu að lokauppgjöri milli Vísindasjóðs og KÍ og gerir grein fyrir
henni og rökstuðningi þar. Málið er enn í vinnslu hjá dómstólum, en öllum nema 2 stefnumálum
Vísindasjóðs hefur verið vísað frá dómi en öll stefnumál KÍ hafa verið tekin til umfjöllunar.
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir að dómstólum verði kynnt að náðst hafi sátt og að kærur
verði látnar niður falla.
Málið rætt og unnið áfram á næstu fjórum vikum.
Gestir yfirgefa fundinn.
3.
ERINDI FRÁ HELGA INGÓLFSSYNI - GUÐRÍÐUR
Formaður leggur fyrir fundinn drög að svari við erindi Helga Ingólfssonar varðandi úthlutanir úr
0,1% framlagi til mannauðsmála hingað til.
Samþykkt samhljóða.
4.
FULLTRÚAFUNDUR 2017 - GUÐRÍÐUR
Formaður kynnir fundinum fyrirhugaða dagsetningu KÍ - þings í maí 2018. Ársfundur KÍ verður
7. apríl 2017. Stjórn FF þarf að ákveða dagsetningar fyrir fulltrúafund 2017 og næsta aðalfund
2018.
5.

TILLÖGUR UM ÚTHLUTANIR ÚR 0,1% FRAMLAGI TIL MANNAUÐSMÁLA GUÐRÍÐUR
Formaður leggur fyrir stjórn eftirfarandi tillögur:
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Í bókun 1 í kjarasamningi Félags Framhaldsskólakennara og Samninganefndar Ríkisins frá 4.
apríl segir:
Aðilar eru sammála um að 0,1% iðgjald til mennta- og fræðslusjóða sem um getur í
samkomulagi aðila um breytingar á kjarasamningum vegna ríkisrekinna framhaldsskóla 15.
febrúar 2013 verði nýtt til að stuðla að aukinni þekkingu um mannauðsmál og til að styrkja
stöðu þeirra sem starfa í umboði Kennarasambands Íslands í framhaldsskólum.
Aðilar eru sammála um að iðgjaldið verði reiknað af heildarlaunum félagsmanna
Kennarasambands Íslands í ríkisreknum framhaldsskólum og það lagt á sérstakan
biðreikning frá og með 1. mars 2014. Framlagið skal millifært, samkvæmt samkomulagi
aðila, til Kennarasambands Íslands frá og með 1. ágúst 2014.
Eins og kemur fram í bókuninni er ætlunin að þetta framlag eigi að auka þekkingu um mannauðsmál og styrkja stöðu þeirra sem starfa í umboði kennarasambands Íslands í framhaldsskólum
landsins. Þannig styrkir það beint og óbeint samningsstöðu félagsins og réttindagæslu.
Það má gera ráð fyrir að miðað við núverandi fjölda félagsmanna séu þetta framlag í kringum 14
milljónir árlega.
Fyrirhuguð eru námskeið á vegum kjara- og mannauðssýslu ríkisins fyrir félagsmenn opinberu
stéttarfélaganna sem sitja í samstarfsnefndum fyrir sitt félag. KÍ - framhaldsskóli er eitt þeirra
félaga sem taka þátt og tekur hlutfallslega þátt í kostnaði við námskeiðshaldið.
Í kjarasamningum 2015 urðu ríki og stéttarfélög sammála um að brýna nauðsyn bæri til að
auka við þekkingu á gerð og inntaki stofnanasamninga. Með kjarasamningunum fylgir
bókun um að aðilar standi sameiginlega að fræðsluátaki fyrir þá sem koma að gerð
stofnanasamninga. Meðal annars vegna þess að form launataflna margra félaga innan
BSRB og ASÍ munu taka breytingum þann 1. júní 2017 en einnig vegna þeirrar áherslu sem
lögð er á heildstæða mannauðsstjórnun innan stofnana. Aðildarfélög BHM, auk framhaldsskólakennara, hjúkrunarfræðinga og fleiri hafa einnig valið að taka þátt í fræðsluátakinu
þótt bókanir þeirra séu að einhverju leyti með öðrum hætti.
Þessi bókun er rituð eftir að Félag framhaldsskólakennara gekk frá kjarasamningi 2014. Eins og í
tilfelli BHM greiðir ríkið 0,1% af launum félagsmanna KÍ - framhaldsskóla til félagsins á
grundvelli bókunarinnar. Bókun KÍ í kjarasamningi er reyndar öðruvísi en annarra stéttarfélaga
opinberra starfsmanna þar sem samningsaðilar voru sammála um að féð rynni til KÍ og ætti að
styrkja mannauð félagsforystunnar í víðu samhengi. Þannig er ekki um eiginlegan sjóð að ræða
sem er gerður upp og endurskoðaður sérstaklega heldur eru þessir fjármunir skráðir á tiltekinn
bókhaldslykil svo það sé hægt að halda utan um inn og útgreiðslur á grundvelli bókunarinnar.
Öllum félagsmönnum félags framhaldsskólakennara sem sitja í samstarfsnefndum verður boðið
að sitja námskeiðið sem stendur yfir í einn dag. Um er að ræða röð námskeiða sem verða haldin á
helstu þéttbýliskjörnum landsbyggðarinnar svo ferðakostnaður verður lægri en ella. Þegar hefur
verið samið um þátttöku FF í þessu verkefni og þannig mun félagið greiða sinn hlut í námskeiðskostnaði og af launum starfsmanns sem sér um utanumhald og skipulagningu og svo auðvitað
ferðakostnað félagsmanna. Áætlaður kostnaður er um 5 milljónir.
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Að loknum þessum námskeiðum telur félagið mikilvægt að ráðist verði hið fyrsta í endurskoðun
allra stofnanasamninga sem félagsmenn eiga aðild að. Félagsmenn hafa fengið sáralítið greitt
fyrir setu sína í samstarfsnefndum. Greitt er um 2.500 kr á hvern fund. Endurskoðun mun taka
talsvert meiri tíma þeirra sem sitja í samstarfsnefndum fyrir félagið og er lagt til að tveir fulltrúar
FF taki þátt í endurskoðun stofnanasamninganna á hverjum stað og fái eingreiðslu 100.000 kr
hver þegar undirritaðir stofnanasamningar liggja fyrir og hafa borist félaginu. Ákveði félagsdeild
að fleiri en tveir félagsmenn taki þátt í þessari vinnu skipta þeir hlutfallslega með sér 200.000 kr.
Má gera ráð fyrir að þessar greiðslur verði 6,2 milljónir á árinu miðað við 31 félagsdeild.

Lagt er til að námskeið á vegum endurmenntunar fyrir trúnaðarfólk félagsins verði endurtekið
enda sérlega vel heppnað og gagnlegt. Kostnaður við það verður um 2,5 milljónir.

Áfram er gert ráð fyrir að á grundvelli bókunarinnar muni félagið kosta námskeið í samningatækni, stjórnsýslu og mannauðsfræðum fyrir samninganefnd félagsins og mun kostnaður miðast
við framboð og þátttöku líkt og fyrri misseri.
Eðlilegt er að bjóða skólamálanefnd að sama skapi að sækja námskeið tengd viðfangsefni
nefndarinnar á grundvelli bókunarinnar.

Félagsmenn hafa kallað eftir fræðsluefni fyrir nýja kennara. Lagt er til að útbúið verði fræðsluefni
og eftir atvikum haldnir fundir fyrir nýja eða nýlega kennara. Kostnaður við þetta yrði u.þ.b. 1
milljón.

Samtals má gera ráð fyrir útgjöldum miðað við ofangreint á bilinu 15 til 16 milljónir á árinu
2017 á grundvelli bókunarinnar.
Samþykkt.
6.
ÞÆTTIR UM SKÓLAMÁL - ANNA MARÍA
KÍ er að fara í það að búa til 8 sjónvarpsþætti um menntun í samstarfi við Hringbraut. Aðalbjörn
hjá KÍ og Margrét Marteinsdóttir sjá um dagskrárgerðina. Anna María leggur ríka áherslu á að
framhaldsskólakennarar og -nemendur séu sýnilegir í þáttunum.
Fundarfólki líst mjög vel á framtakið og hlakka til að sjá þættina.
7.
STJÓRNENDAKÖNNUN - FORMAÐUR
Steinunn sér um þetta verkefni, bíður eftir fleiri athugasemdum frá stjórnarfólki. Frekari vinna er
nauðsynleg áður en könnunin verður send út til kennara. Haldinn verður sérstjórnarfundur um
könnunina og er dagsetningin 1. febrúar valin.
8.
Kynningarbæklingur - Anna María
Frestað til næsta fundar.
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9.

ÖNNUR MÁL
a.
Erindi frá fyrrverandi félagsmanni - Guðný Lára
Stjórn FF barst erindi frá fyrrverandi félagsmanni varðandi félagsaðild og réttindi við 70 ára aldur
og starfslok. Formaður gerir grein fyrir lögum og reglum sem um þetta gilda en virðist erindið
vera byggt á misskilningi.
Formanni/starfsmönnum falið að svara erindinu.
Fundi slitið kl. 17:23.
Fundarritari: Reynir Þór Eggertsson.
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