Stjórnarfundur KÍ - 240. fundur 28. mars 2019

240. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Fimmtudaginn 28. mars 2019 kl. 08:30 til 13:10
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Mættir: Anna María Gunnarsdóttir (AMG), Ragnar Þór Pétursson (RÞP), Guðríður Arnardóttir
(GA), Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigrún Grendal (SG), Þorgerður Laufey Diðriksdóttir
(ÞD), Þorsteinn Sæberg (ÞS).
Ægir Karl Ægisson boðaði forföll. Sigurður Sigurjónsson (SS) kom til fundar klukkan 9:35.
Fundinn sátu einnig Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS), Oddur S.
Jakobsson (OSJ) og Arndís Þorgeirsdóttir (AÞ) sem ritaði fundargerð. Dagný Jónsdóttir (DJ) tók
við fundarritun klukkan 12:23.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar
2.
Lögfræðimál
3.
Kjara- og réttindamál
4.
Samstarf aðila vinnumarkaðarins
5.
Skólamál
6.
Innri málefni
7.
Erlent samstarf
8.
Önnur mál
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Formaður setti fundinn klukkan 8:30 og bauð fundarmenn velkomna.

1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Gerð var athugasemd við orðalag í liðnum „fundargerð síðasta fundar“. Breytingatillaga
samþykkt og fundargerðin í heild sinn síðan samþykkt.
Til máls tóku RÞP, GA, HFG, AMG, SG.

2.

LÖGFRÆÐIMÁL

ARS sat fundinn undir þessum lið.

a.

Málefni Orlofssjóðs vegna gjafabréfa WOW
Málefni Orlofssjóðs er varðar gjafabréf WOW, sem sjóðurinn hefur haft í sölu, rædd með
tilliti til þess að flugfélagið fór í gjaldþrot í morgun. ARS upplýsti um að hún hafi ráðlagt
að kaupa ekki gjafabréf en ef það yrði engu síður gert þá þyrfti að semja um greiðsluskilmála við WOW og laga skilmála á vef KÍ fyrir kaup. Ekki var farið eftir ráðleggingum
ARS. Formanni og gjaldkera KÍ falið að afla frekari upplýsinga og ræða við þjónustusvið.

b.

Persónuverndarstefna KÍ
Persónuverndarstefna KÍ var send stjórn fyrir fundinn. ARS fór yfir helstu atriði stefnunnar
og var innihald hennar rætt í þaula. Fram kom á fundinum að skýrar verklagsreglur um
varðveislu tölvupósta og skjala skortir - með tilliti til persónuverndarlaga. Ákveðið að
lögfræðingur, skrifstofustjóri og skjalastjóri geri drög að verklagsreglum innanhúss og að
mörkuð verði heildarstefna fyrir KÍ í þessum málaflokki. ARS lagði áherslu á að
persónuverndarstefnan sé ávallt lifandi skjal og muni hugsanlega taka breytingum þegar
fram í sækir. Persónuverndarstefnan samþykkt og ákveðið að hún verði birt á vefsíðu KÍ
eins fljótt og auðið er.

c.

Skráð í trúnaðarbók

d.

Skráð í trúnaðarbók

Til máls tóku ARS, RÞP, ÞS, GA, HKÞ, ÞLD, HFG.
ARS yfirgaf fundinn klukkan 9:08.

3.

KJARA- OG RÉTTINDAMÁL

OSJ kom til fundar klukkan 9:13.

a.

Launaupplýsingar
OSJ sagði frá greiningu sinni á launaupplýsingum félagsmanna KÍ sem starfa hjá
Reykjavíkurborg. Hann sagði upplýsingarnar vera hluta af samkomulagi sem KÍ og
Reykjavíkurborg hafa gert sín á milli um að borgin láti í té launaupplýsingar um
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félagsmenn KÍ. Tilgangurinn er að gera aðilum kleift að fylgjast með launaþróun og
framgangi kjarasamninga. OSJ sagði upplýsingarnar frá Reykjavíkurborg góðar en þó þyrfti
að ræða við borgina um útfærslu - til dæmis vanti nokkuð upp á að nægjanlega góðar
upplýsingar liggi fyrir um kjör tónlistarskólakennara. OSJ hvatti formenn til að nýta sér
þessar upplýsingar.
Þá kom fram að unnið er að því að fá sambærilegar upplýsingar frá öðrum sveitarfélögum
og fram undan er til dæmis fundur með forsvarsmönnum í Kópavogi um það efni.

b.

Kjaramál aðildarfélaganna
Formenn FL, FG, FT og FSL greindu frá því sem helsta sem unnið er að vegna komandi
kjarasamninga. Formenn FL, FSL og FG hafa gert víðreist að undanförnu og hitt
félagsmenn um land allt. Voru formenn sammála um að umræðurnar hafi skilað árangri og
væru gott veganesti í vinnuna sem er fram undan.
SS kom til fundarins kl. 9:36.
Til máls tóku RÞP, HFG, OSJ, AMG, SG, ÞS, ÞLD, SS.

4.

SAMSTARF AÐILA VINNUMARKAÐARINS

RÞP rakti helstu atriði sem hafa komið fram á fundum bandalaganna með stjórnvöldum. Hann
sagði tvö mál hafa verið fyrirferðamikil síðustu vikurnar; annars vegar fyrirhugaðar breytingar á
lífeyriskerfinu og hins vegar á almannatryggingakerfinu. Hann sagði fjármálaráðherra hafa boðað
fund vegna málsins og að hann myndi upplýsa stjórn ef tíðindi yrðu.
OSJ yfirgaf fundinn klukkan 10:21.
Til máls tóku RÞP, AMG, OSJ, ÞLD, HFG, SG.

5.

SKÓLAMÁL
a.

Menntun fyrir alla
AMG sagði frá því að skýrsla um verkefnið væri væntanleg. Þegar skýrslan kemur tekur við
næsti fasi í verkefninu. Það verða haldnir fundir á haustþingum tónlistarskólanna, fundir
með nemendum, von á konu sem gerði Amanda Watkins, gerði upphaflegu skýrsluna fyrir
Evrópumiðstöð. Hún ætlar að hitta stýrihópinn 8. apríl.

b.

Samstarfsráð um starfsþróun
AMG sagði frá starfi samstarfsráðsins og að nú væri hafin vinna í minni hópum. Fram kom
að AMG og ÞS fara fyrir hópi um stoðkerfi - og hefur hópurinn fundað tvisvar. Hópnum
ætlað að koma með tillögur um hvernig stoðkerfi fyrir kennara geti litið út. Starfstími
ráðsins er út ágúst næstkomandi.

c.

Útgáfustefna MMS
AMG sagði frá því að Menntamálastofnun ynni að gerð útgáfustefnu.
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d.

Drög að reglum um rannsóknarsjóðs
AMG greindi frá því að búið væri að koma Rannsóknarsjóði KÍ á laggirnar. Samþykkt var á
7. þingi KÍ, sem fram fór í apríl 2018, að stofnaður yrði sjóður til rannsókna á skólastarfi.
„Markmið sjóðsins er að styðja við skólastarf og dagleg störf félagsmanna í skólum, þróa
nýja fræðilega þekkingu sem stéttin hefur þörf fyrir og stuðla að auknum gæðum í
skólastarfi,“ segir samþykkt þings KÍ. AMG lagði reglur sjóðsins fyrir fundinn til
samþykktar. Mikil umræða um reglurnar en þær voru samþykktar samhljóða.

e.

Fræðslunefnd
AMG fór yfir niðurstöður í könnun meðal þátttakenda í forystufræðslu KÍ sem fram fór í
febrúar. Sendur var út spurningalisti til þátttakenda; spurt um gagnsemi og not, almennt út í
erindin sem voru flutt. Fram kom að niðurstöður könnunarinnar leiða í ljós mikla ánægju
þátttakenda með fræðsluna og þótti hún afar gagnleg.
AMG fór fram á að framvegis yrði efnt til forystufræðslu í september - það væri betri tími
en febrúar, enda fór svo að aflýsa varð fræðslunni á Akureyri vegna veðurs. Málið rætt og
AMG falið að vinna áfram að málinu með fræðslunefnd og gera tillögur að hvernig standa
beri að fræðslu á hausti komanda.
Til máls tóku AMG, GA, HFG, RÞP, ÞS, ÞLD.

6.

INNRI MÁLEFNI
a.

Orlofssjóður
ÞS sagði frá starfi Orlofssjóðs að undanförnu en hann hefur ásamt formanni KÍ unnið náið
með sjóðstjórn. Hann sagði beðið eftir viðhaldsskýrslu um orlofshús KÍ á Flúðum en
ákveðið hefði verið að taka eitt hús undir starfsmenn. Starfsmannastaða er til skoðunar í
Heiðarbyggð. Þá sagði hann stjórn velta fyrir sér Fróða en nýting á því húsnæði er slök.
Skýrsla um ástand húsa í Kjarnabyggð og í orlofsíbúðum á Akureyri var send stjórn fyrir
fund. Þar kemur fram að tvö hús eru í mjög slæmu ásigkomulagi, viðgerð á öðru er hafin og
hitt verður lagað síðar. Stefnt er því að bæði húsin verði klár þegar sumar gengur í garð. Sá
er fram undan skoðun á húsnæði við Sóleyjargötu og sagði ÞS það verk verða unnið hratt
og örugglega.

b.

Ferlar vegna ofbeldis
Sérfræðingur í vinnuumhverfismálum hjá KÍ hefur sett saman ferla vegna ofbeldis. Frestað
til næsta fundar.

c.

Könnun
Vinnuumhverfisnefnd vill gera könnun meðal grunnskólakennara á ofbeldi sem þeir verða
fyrir í starfi. Fram kom að formenn á öðrum skólastigum geta leitað til sérfræðings í
vinnuumhverfismálum ef þeir hafa áhuga á þátttöku í könnuninni.

d.

Lagabreytingar
RÞP minnti fundarmenn á að hafi aðildarfélög gert lagabreytingar þá beri að staðfesta þær
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af stjórn KÍ.

e.

Erindi frá Siðaráði KÍ
RÞP greindi frá erindi frá Siðaráði KÍ þar sem fjallað er um málefni sjúkrasjóðs. Er það mat
Siðaráðs að jafnræðisregla kunni að vera á brotin á félagsmönnum þegar kemur að
ákvörðunum um styrki vegna ýmissa meðferða. Ákveðið að beina erindinu til stjórnar
sjúkrasjóðs.

f.

Fulltrúar
Lagt fram skjal þar sem greint er frá fulltrúum aðildarfélagana í nefndum og ráðum KÍ.
Nafnalistinn samþykktur.

g.

Milliþinganefnd
RÞP reifaði verkáætlun og kostnaðarmat verkefnisstjóra sem hefur verið ráðinn til að hafa
umsjón með undirbúningi milliþings KÍ sem verður haldið árið 2020. Fram kom að milliþinganefnd hefur fundað þrisvar og ljóst að verkefnið er mikið að vöxtum. Málið rætt frá
ýmsum hliðum og fram kom gagnrýni á að verkefnastjóri hefði verið ráðinn og að hann
væri dýr.
GA lagði fram tillögu þess að leitað verði að öðrum verkefnastjóra innan vébanda KÍ.
Tillagan borin undir atkvæði. Einn sagði já, fjórir nei og þrír sátu hjá. Tillagan var því felld.
GA bað um að eftirfarandi yrði bókað:
Kostnaður við utanaðkomandi fundarstjóra/formanns er skv. tilboði 5,7 milljónir.
Ekki liggur fyrir hvort þetta eru hagstæðustu kjörin þar sem ekki var leitað tilboða í
verkið. Það eru árslaun kennara. Innan Kennarasambands Íslands er nóg af hæfu
fólki sem hefði getað tekið þetta verkefni að sér á félagslegum grunni.
RÞP sagði fund með verkefnastjóra fyrirhugaðan þar sem ræða á skilvirkni og
vinnubrögð. Vinna heldur áfram.

7.

ERLENT SAMSTARF
a.

GA reifaði þá vinnu sem hún hefur unnið á vegum ETUCE. Hún sagði frá
Kvennaþingi Sameinuðu þjóðanna sem hún sótti í New York á dögunum. Þingið var afar
fróðlegt að mati GA og lagði hún til að KÍ myndi í framtíðinni sækjast eftir að eiga sinn
fulltrúa í íslensku sendinefndinni og að kennarasamtökin eigi að stefna að því að efna til
hliðarviðburðar á þinginu þar sem störf okkar að jafnréttismálum verða kynnt fyrir
alþjóðasamfélaginu. Formanni og varaformanni falið að skoða málið og setja sig í samband
við forsætisráðuneytið vegna málsins.

b.

AMG greindi frá ráðstefnunni Save the Date sem fram fer í Kaupmannahöfn í byrjun
maí. Á ráðstefnunni verður rætt um hæfni framtíðar í skólastarfi. Fram kom að fulltrúi KÍ
fer á ráðstefnuna - og er það varaformaður FF.
AÞ yfirgaf fundinn klukkan 12:33 og DJ kom til fundar í hennar stað. DJ tók við ritun
fundargerðar.
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c.

GA hvatti stjórnarmenn til að virkja stjórnir aðildarfélaganna til að taka þátt í erlendu
samstarfi. Ákveðið að umræða um erlent samstarf verði fastur liður á stjórnarfundum héðan
í frá.

8.

ÖNNUR MÁL
a.

Ársreikningur
HKÞ gerði grein fyrir ársreikningi KÍ fyrir 2018. Launaliður hækkar mikið á milli ára sem
skýrist af biðlaunum. Hagnaður ársins er réttu megin við núllið. HKÞ óskar eftir að fá
sendar athugasemdir sem hann svarar síðar. GA bendir á að halda þurfi fund í næstu viku til
að afgreiða reikninga og ársskýrslu.
RÞP sagði stjórnarfund verða haldinn að morgni mánudagsins 8. apríl. Fundarstaður verður
á Hótel Sögu og efni fundarins að fara yfir ársreikninga og ársskýrslu áður en ársfundur KÍ
hefst á sama stað klukkan 9:30. Samþykkt.

b.

Fundargerðir
Óskað eftir því að fundarritari sendi framvegis drög að fundargerð á alla stjórnarmenn.
Samþykkt.

c.

Starfsmannamál
GA gerði starfsmannamál að umræðuefni. Ákveðið að fresta umræðu til næsta hefðbundna
stjórnarfundar.
Til máls tóku: GA, RÞP, ÞD, HFG, HKÞ, ÞS, SG.

Fleira var ekki gert og var fundi slitið klukkan 13:09.
Fundargerð rituðu Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir.
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