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Umsögn samninganefndar Launanefndar sveitarfélaga 
um frumvarp til laga um kjaramál kennara og skólastjórnenda grunnskóla

I.
Samninganefnd Launanefndar sveitarfélaga lýsir því yfir að hún hefur ekki á neinu stigi þessa 
máls óskað eftir því að löggjafinn grípi inn í kjaradeilu Kennarasambands íslands og Launa- 
nefndar sveitarfélaga.

Samninganefndin lítur á samningsréttinn og verkfallsrétt stéttarfélaga sem grundvallarréttindi, sbr. 
74. gr. stjórnarskrár og 11. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Þessum rétti fylgir ábyrgð. í 
samningaviðræðunum hefur Kennarasamband íslands gert kröfur um meiri kjarabætur til handa 
sinna félagsmanna en dæmi eru um á síðustu misserum. Fyrstu kröfugerðir sem birtust samn- 
inganefnd Launanefndar sveitarfélaga voru eins og langur óskalisti allra félagsmanna án 
nokkurrar tilraunar forystu félagsins til forgangsröðunar. Þessar kröfur voru skoðaðar af einu 
sveitarfélagi, sem tók þær alvarlega, og hefðu sem kjarasamningur leitt til rúmlega 100% 
kostnaðarauka að mati sveitarfélagsins.

Sú kröfugerð sem Kennarasamband íslands setti fram mánudaginn 8. nóv sl. myndi samkvæmt 
fyrirsvarsmönnum félagsins leiða til a.m.k. 36% kostnaðarauka, en leiðir í raun til 45% 
kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin m.v. óbreytt skólastarf og eru þá ótalin áhrif af eingreiðslum, 150 
þús. kr á hvern kennara (675 milj. kr.), orlof fyrir óunna vinnu á verkfallstíma og yfirvinnugreiðslur 
vegna aukavinnu eftir verkfall. Kröfur KÍ lúta einnig allar að því að draga enn frekar úr 
stjórnunarrétti skólastjórnenda og hefur Kl ítrekað sakað skólastjórnendur um misbeitingu á 
stjórnarréttinum. Eins og Alþingi er kunnugt eru kjarasamningar og réttindi kennara í dag með því 
sniði að stjórnunarrétturinn er mun minni en gildir hjá öllum öðrum starfsstéttum sveitarfélaganna.

Forysta KÍ sakar samninganefnd sveitarfélaganna um skilningsleysi og þekkingarleysi á innra 
starfi skólanna vegna þess að samninganefndin hefur ekki gengið að þessum kröfum. Það er mat 
samninganefndar sveitarfélaganna að kröfugerð Kennarasambands íslands sé og hafi verið 
algerlega óraunhæf. Kröfugerðin stríðir gegn meginmarkmiðum sveitarfélaganna um starfshætti í 
grunnskólunum og engin innstæða er fyrir slíkri aukningu kostnaðar, hvorki hjá sveitarfélögunum 
eða atvinnulífinu.

Samninganefnd sveitarfélaganna hefur í tilboðum sínum miðað við að gera betur við félagsmenn 
Kennarasambands íslands en aðra starfsmenn. Það myndi vera þriðja samningalotan sem þannig 
væri skipað málum sem hlýtur í sjálfu sér að orka tvímælis. Þannig hefur samninganefnd 
sveitarfélaganna boðið kennurum kjarasamning til loka árs 2007 með meiri launahækkunum en 
um hefur verið samið á almennum markaði milli ASl-félaga og Samtaka atvinnulífsins en þar að 
auki einnig lækkun kennsluskyldu um tvær kennslustundir á samningstímanum sem meta má til 
7,2-7,4% kjarabóta. Samninganefndin hefur einnig fallist á að fella mestan hluta svokallaðs 
launapotts í launatöflu sem var krafa KÍ en mælist misvel fyrir hjá félagsmönnum. Launanefnd 
sveitarfélaga gekk raunar svo langt að fallast á miðlunartillögu sáttasemjara sem um margt gekk í 
öfuga átt við markmið Launanefndar (sjá meðf yfirlýsingu Launanefndar sveitarfélaga) og kostaði 
mun meira en samninganefndin hafði talið mögulegt að fallast á. Hefur þessi afstaða Launa- 
nefndar verið gagnrýnd af mörgum sveitarstjórnarmönnum fyrir það að vera alltof kostnaðarsöm 
niðurstaða.

Samninganefnd sveitarfélaganna hefur haft verulegar áhyggjur af því að tilboð nefndarinnar myndi 
skapa mikinn þrýsting frá öðrum viðsemjendum um sambærilegar kjarabreytingar og samið verður 
um við KÍ. Félag leikskólakennara, sem er með lausa samninga og starfar innan KÍ, hefur fylgst 
grannt með gangi viðræðna milli KÍ og LN og hefur gert kröfur um að leiðrétt verði það bil sem er á



milli kjara grunn- og leikskólakennara. Það myndi leiða til enn meiri kostnaðarauka af þeim 
samningum en vegna grunnskólans. Félag tónlistarskólakennara geri einnig hliðstæðar kröfur. 
Önnur stéttarfélög starfsmanna sveitarfélaga með lausa samninga bíða niðurstöðu samninga 
vegna grunnskólans og lýsa því yfir að þau gerir kröfur um samsvarandi kjarabætur. Flest 
stéttarfélög starfsmanna ríkisins eru með lausa samninga 30. nóvember nk og þaðan berast 
fregnir af sams konar kröfugerðum. Formaður Starfsgreinasambandsins hefur áréttað að ASÍ 
félögin hafi virk endurskoðunarákvæði í sínum kjarasamningum, sem miði við kostnað vegna 
kjarabóta, og undir það hafi vinnuveitendur tekið. Það er því óhætt að segja að skoða verður 
kröfur Kennarasambands íslands sem ógn við markmið um stöðugleika og verði samninganefnd 
sveitarfélaganna við þessum kröfum blasir við víxlverkun launa og verðlags sem ekki verður séð 
fyrir endann á.

Frjálsum samningsrétti fylgir ábyrgð. Kennarasamband (slands segist aðeins gera kröfur fyrir sig 
en ekki aðra og hafnar umræðu um víxlverkunaráhrif. Engu að síður krefst KÍ þess að starfskjör 
grunnskólakennara verði miðuð við starfskjör og heildarlaun framhaldsskólakennara sem eru með 
sjálfstæðan samningsrétt við annan vinnuveitanda og að baki heildarlaunum þeirra býr ólíkur 
veruleiki. Ef samið yrði við grunnskólakennara á þeim nótum sem þeir krefjast myndu framhalds- 
skólakennarar varla linna látum fyrr en þeir hefðu náð sama árangri.

Flestar kröfur KÍ eru "ófrávíkjanlegar” kröfur. Það skilur ekki mikið olnbogarými eftir til 
samningsgerðar. Það er enginn vandi að vera í forystu fyrir því að gera óraunhæfar kröfur en það 
er vandasamt og krefst mikils kjarks að forgangsraða kröfum félagsmanna og Ijúka samninga- 
viðræðum með kjarasamningi innan þess kostnaðarramma sem efnahagslegt olnbogarými leyfir 
hverju sinni. Því miður hefur forysta Kennarasambands íslands ekki ráðið við þetta hlutverk og 
þess vegna eru samningaviðræður aðila komnar í þrot.

II.
Samninganefnd Launanefndar sveitarfélaga hefur kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp forsætis- 
ráðherra.

Samninganefndin metur það svo að ríkisstjórnin hafi við sína ákvörðun vegið saman líkur á því að 
samningsaðilar nái kjarasamningi innan ásættanlegra tímamarka á grundvelli samráðs við 
samningsaðila, mats ríkissáttasemjara og hins vegar hve lengi samfélagið getur unað því að börn 
fái ekki lögbundna fræðslu. Ríkisstjórnin er einnig að bregðast við kröfum forystu 
Kennarasambands íslands um afskipti ríkisvaldsins af kjaradeilunni. Þá virðist ríkisstjórnin einnig 
vera að bregðast við tillögum frá forystu kennara um að gerðardómi verði falið að úrskurða um kjör 
kennara.

Samninganefndin áréttar fyrir sitt leyti að hún hefur ekki gert kröfur um afskipti ríkisvaldsins af 
þessari kjaradeilu né talið augljóst að gerðardómur geti leyst úr málinu. Þvert á móti hefur 
samninganefndin bent á að hætta sé á að kennarar verði ósáttir við aðrar lausnir en þær sem 
felast í því að þeir samþykki í allsherjaratkvæðagreiðslu nýjan kjarasamning. Það gæti verið í 
sjálfu sér röng aðferð að leysa málið með þeim hætti að félagsmenn og forysta þeirra þurfi ekki 
sjálf að axla ábyrgð á niðurstöðunni. Hitt er Ijóst að takmörk eru fyrir því hvað þriðji aðili í þessu 
máli, börnin sbr. áskorun umboðsmanns barna, mega þurfa að þola í langvinnu verkfalli um 
óraunhæfar kröfur.

III.
Það er mat samninganefndarinnar að frumvarpið megi bæta með hag kennara í huga hvað varðar 
eftirtalin atriði:

1. Samninganefnd LN telur að sá tími sem aðilum er ætlaður til að ná samningsniðurstöðu sé 
óþarflega langur. Vilji aðilar leysa málið fyrir gildistöku gerðardómsákvæðis myndu tvær



vikur duga. Samninganefndin leggur þess vegna til að aðilar fái hér aðeins til umráða 
timann til og með 30. nóvember nk í stað 15. desember.

2. Samninganefndin telur einnig að gerðardómur fái óþarflega langan tíma til að úrskurða um 
kjarabreytingar. Gerðardómur, sem skipaðuryrði 1. desember nk, ætti að geta skilað sinni 
niðurstöðu fyrir lok janúar 2005.

3. Samninganefndin telur að ákvarðanir kjarasamnings aðila eða eftir atvikum ákvarðanir 
gerðardómsins eigi að taka gildi miðað við 15. nóvember 2004.

4. Komi til kasta gerðardóms skulu ákvarðanir hans gilda þann tíma sem hann ákveður nema 
að samningsaðilar komi sér saman um annað á vettvangi samstarfsnefndar.

1) Yfirlýsing Launanefndar sveitarfélaga, dags. 8. nóvember 2004
2) Markmið Launanefndar vegna viðræðna við K Í vegna kjarasamnings fyrir grunnskólann
3) Frétt um hugsanlega boðun verkfalls leikskólakennara frá og með 3.janúar 2005.
4) Bráðabirgðamat á kostnaði Reykjavíkurborgar 2004 og 2005 e f miðlunartillaga hefði verið samþykkt

Fylgiskjöl:



Yfirlýsing Launanefndar sveitarfélaga hjá ríkissáttasemjara vegna afgreiðslu á 
miðlunartillögu 8. nóvember 2004:

Launanefnd sveitarfélaga telur að miðlunartillaga rikissáttasemjara fylgi í aðalatriðum 
ófrávíkjanlegum kröfum Kennarasambands Islands um:

1. Takmarkanir á stjómunarrétti skólastjómenda gagnvart kennurum varðandi svokallaðan 
„ verkstj ómartima” .

2. Tilfærslu á (94% af) núverandi „launapotti” (til að greiða kennurum vegna álags og 
ábyrgðar í starfí) til beinnar hækkunar á launatöflu.

3. Lækkun kennsluskyldu um 2 kennslustundir á samningstímabilinu.
4. Rétt 55 og 60 ára kennara (sem njóta sérstaks kennsluafsláttar) til kennsluyfírvinnu frá 

fyrstu kennslustund umfram 24/19 kennslustundir.
5. Rétt félagsmanna til allt að 2% mótframlags frá vinnuveitanda vegna séreignarspamaðar.

M iðlunartillagan felur að auki i sér meiri kostnaðarauka (29,2%) en samninganefnd LN hefur 
hingað til treyst sér til að veija, hvort sem litið er til ársloka 2007 eða marsloka 2008.

A 450 manna fjármálaráðstefnu sveitarstjómarmanna komu þau sjónarmið ótvírætt fram að 
miðlunartillagan feli í sér óásættanlegt fráhvarf frá stefnu og markmiðum sveitarfélaganna um  
framþróun skólastarfs. Þetta varðar sérstaklega stjómunarrétt yfír vinnu kennara og 
sveigjanlegt launamyndunarkerfí, auk þess sem að tillagan felur i sér o f mikinn 
kostnaðarauka. Verði þetta fyrirmynd að öðrum kjarasamningum sveitarfélaganna mun það 
leiða til meiri kostnaðarauka en sveitarfélögin geta borið og kalla á allsheijarendurskoðun á 
kjarasamningum á almennum vinnumarkaði sem síðan mun leiða til verðbólgu, aukins 
atvinnuleysis og ógna stöðugleikanum í efnahagslífinu. Sveitarstjómarmenn töldu einnig 
umræðuna meðal kennara vera á öðrum nótum en ófrávíkjanlegar kröfur KÍ gefa til kynna. 
Hvöttu sveitarstjómarmenn LN til að kanna grundvöll þess að samræma kjarasamningsákvæði 
kennara varðandi vinnutíma og laun við kjarasamninga annarra háskólamenntaðra 
starfsmanna sveitarfélaganna.

I þessu ljósi hefur Launanefnd sveitarfélaga ákveðið eftirfarandi:

1. Launanefnd sveitarfélaga greiðir atkvæði með miðlunartillögu ríkissáttasemjara þrátt fyrir 
að hún telji þessa tillögu stríða gegn meginmarkmiðum LN - e f  þetta samþykki verður til 
þess að ljúka verkfalli og koma á reglubundnu skólastarfi að nýju.

2. Verði miðlunartillaga ríkissáttasemjara felld í allsherjaratkvæðagreiðslu félagsmanna KÍ, 
telur LN sig óbundna a f miðlunartillögunni og er af ofangreindum ástæðum tilbúin að 
leggja fram tillögu að lausn málsins sem felur í sér samræmingu á vinnutíma og launum 
kennara við aðra háskólamenntaða starfsmenn sveitarfélaganna.

3. Launanefiid sveitarfélaga beinir þvi jafnframt til Kennarasambands íslands að fresta 
verkfalli á meðan aðilar fara yfir þessa tillögu, kynna hana og kanna hug félagsmanna KÍ 
til þessarar lausnar.

4. Launanefnd sveitarfélaga leggur áherslu á að samningsaðilar taki í framhaldinu upp 
viðræður um endurskoðun á samskiptum og leikreglum við gerð kjarasamninga til að 
komast hjá þvi að aftur þurfi að koma til verkfalls grunnskólakennara sem allir tapa á, ekki 
síst bömin.



Samþykkt á fundi Launanefndar sveitarfélaga 4. febrúar 2004

Grundvallarmarkmið LN vegna allra kjarasamninga

>  Að gera kjarasamninga sem tryggja eins vel og kostur er að 
sambærileg og jafnverðmæt stö rf séu launuð á sama hátt óháð 
kynferði eða búsetu þess sem starfinu gegnir.

>  Að kostnaðarhækkanir í kjarasamningum taki mið af launaþróun í 
þjóðfélaginu og svigrúmi sveitarfélaga til að taka á sig 
launabreytingar enda raski það ekki efnahagslegum stöðugleika.

>  Að samræma eins og kostur er alla grunnþætti kjarasamninga.

>  Að samræma gildistíma kjarasamninga.

>  Að leitast við að gera kjarasamninga við bandalög félaga fremur en 
einstök félög og að þeir samningar verði leiðandi fyrir kjarasamninga 
við þá sem standa utan bandalaga.

'r  Að einfalda og skýra óljós ákvæði kjarasamninga til að auðvelda 
framkvæmd þeirra.

>  Að viðhalda og þróa starfsmatið hjá þeim viðsemjendum sem nú 
þegar nota kerfið.

>  Að hugm yndir um hæfnislaun verði kannaðar.

>  Að tryggja að ákvæði símenntunarkafla kjarasamninga verði 
framkvæmd.

>  Að draga úr vægi lífaldurshækkana.

>  Að draga eins og kostur er úr ákvæðum kjarasamninga sem eru 
ákvarðandi um fyrirkomulag og framkvæmd starfsemi einstakra 
rekstrareininga.

>  Að afmarka betur starfssvið starfskjaranefnda heima í héraði.

>  Að kappkosta að ná út sérkjaraákvæðum í kjarasamningum einstakra 
félaga sem ekki eru í samræmi við aðra sambærilega kjarasamninga.



Samþykkt á fundi Launanefndar sveitarfélaga 4. febrúar 2004

Markmið LN vegna kjarasamninga við KÍ vegna grunnskólans

>  Að festa enn betur í sessi meginákvæði samningsins frá 2001.

>  Að styrkja ráðstöfunarrétt skólastjóra yfir vinnu kennara.

>  Að endurskoða ákvæði um launapotta með það fyrir augum að tryggja 
að það fé sé nýtt í anda ákvæðisins og til að auðvelda launavinnslu.

>  Að einfalda ákvæði um vinnuramma og draga úr sveigjanleika með 
það fyrir augum að draga úr óþarfa árekstrum.

>  Að endurskoða ákvæði um endurm enntun og sjóðaframlög með það 
fyrir augum að bæta símenntun og nýtingu fjármuna sem 
vinnuveitandi leggur af mörkum.

>  Að draga enn frekar úr áhrifum kennsluafsláttar með valkvæðum 
möguleika fyrir kennara.

>  Að endurskoða deildarstjórafyrirkomulag.

>  Að endurskoða kjör skólastjóra millistærðarskóla og skólastjóra 
"sérskóla”.
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Hugsanleg boðun verkfalls leikskólakennara
Á heim asíðu KÍ er að finna nýja frétt um  hugsanlega boðun 
verkfalls leikskólakennara frá og með 3. jan ú ar 2005.

Fréttin  hljóðar svo:

„Ákvörðun um  allsherjaratkvæðagreiðslu á mánudag.

Sam ninganefnd Félags leikskólakennara hefur verið boðuð til 
fundar á Grand Hóteli kl. 18:00 m ánudaginn 15. nóvember vegna 
alvarlegrar stöðu sem upp er kom in í kjaradeilu grunnskólans 
sem  getur haft mikil áhrif á lgaraviðræður allra annarra 
kennarfélaga. Á fundinum  verður tekin ákvörðun um  hvort vísa 
skuli kjaradeilu Félags leikskólakennara og Launanefndar 
sveitarfélaga strax til m eðferðar hjá ríkissáttsem jara og efna til 
allsheijaratvkæðagreiðslu um  boðun verkfalls í leikskólum sem 
hæfist 3. janúar 2005."
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Fylgiskjal

Bráðabirgðamat á kostnaði Reykjavíkurborgar 2004 og 2005 ef miðlunartillaga hefði verið samþykkt

Áætluð heildarkennslutengd laun á árinu 2004 eru: 6.626.556.000

Áætluð hækkunaráhrif af miðlunartillögu okt-des 2004 eru: 289.707.135

Áætluð hækkunaráhrif á árinu 2005 eru: 867.961.546


