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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um menntun og ráðningu kennara og 
skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla

Frumvarpið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar með bréfi 
dags. 14. desember 2007. Um er að ræða frumvarp til nýrra heildarlaga um 
menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda, sem munu leysa af hólmi 
lög um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara, 
framhaldsskólakennara og skólastjóra. Veigamikil breyting felst í því að 
frumvarpið tekur einnig til leikskólastigsins og munu starfsheiti og starfs- 
réttindi leikskólakennara og leikskólastjóra því verða lögvernduð ef 
frumvarpið verður að lögum. Er sú breyting rökstudd með því að leikskólinn 
sé fyrsta stig íslenska skólakerfisins. í frumvarpinu er jafnframt lögð til sú 
grundvallarbreyting að gerð verði krafa um meistarapróf úr viðurkenndum 
háskóla til að öðlast kennsluréttindi í leikskólum, grunnskólum og 
framhaldsskólum.

Stjórn sambandsins hefur lýst yfir vilja til þess að taka ásamt 
menntamálaráðuneytinu þátt í eflingu kennaramenntunar og tók fulltrúi 
sambandsins þátt í gerð frumvarpsins. Eftir að hafa gaumgæft möguleg áhrif 
þeirrar miklu lengingar kennaranáms sem lögð er til í frumvarpinu lýsir 
sambandið yfir miklum efasemdum um þessi áform. Sérstaklega gagnrýnir 
sambandið áform um lengingu leikskólakennaranáms en sú breyting er lítt 
rökstudd í frumvarpinu. Ekki var gerð krafa um meistarapróf til að öðlast 
starfsheiti leikskólakennara í þeirri frumvarpstillögu sem fulltrúi sambandsins 
stóð að og mótaðist afstaða fulltrúa sambandsins til annarra ákvæða 
frumvarpsins, sbr. einkum 1. mgr. 9. gr. um að 2/3 hlutar stöðugilda í 
leikskólum skuli teljast til stöðugilda leikskólakennara, af þeirri forsendu að 
menntunarkröfurtil leikskólakennara yrðu óbreyttar.

1. Almenn sjónarmið um lengingu kennaranáms

í frumvarpinu felst sú meginbreyting að gerð er krafa um meistaragráðu til að 
öðlast starfsheiti og starfsréttindi kennara í leikskólum, grunnskólum og 
framhaldsskólum. Ætlunin með þessari breytingu er að auka gæði kennslu á 
öllum skólastigum. Samband íslenskra sveitarfélaga er vitaskuld sammála því 
markmiði að gæði skólastarfs verði aukin og að menntun allra barna verði 
sambærileg við það besta sem þekkist í nágrannalöndum okkar. Ekki er þó 
sjálfgefið að lenging kennaranáms sé eina eða besta leiðin til að ná því 
markmiði. í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við er hvergi 
gerð krafa um meistararéttindi vegna kennslu og uppeldis barna frá 0-5 ára 
aldurs og í mörgum tilfellum er lengd kennaranáms algjörlega sambærileg ef 
tekið er tillit til þess aldursstigs sem kennsluréttindin ná til. Lögbundin 
lágmarkskrafa um meistarapróf, þ.e. rannsóknarnám á háskólastigi, til að
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kenna börnum í leik- og grunnskólum er býsna stórt stökk þegar horft er til 
þess að meirihluti starfandi leikskólakennara hefur ekki grunnnám að baki á 
háskólastigi auk þess sem það er ekki hlutverk leik- og grunnskólakennara að 
leiðbeina nemendum við rannsóknir eða stýra sínum stofnunum faglega.

Þá hljóta mun fleiri þættir að koma til skoðunar við úrbætur í skólastarfi en 
lengd námsins ein og sér. Má þar nefna fyrirkomulag og inntak kennaranáms, 
verkstjórn og skipulag kennslu og uppeldisstarfs innan skólanna o.m.fl. Einnig 
telur sambandið ástæðu til að vara við oftrú á að lenging kennaranáms leiði 
sjálfkrafa til betri árangurs í skólastarfi. Ekki er vitað til þess að úttekt eða 
rannsókn hafi farið fram á gæðum eða árangri kennslu að teknu tilliti til 
lengdar eða inntaks menntunar kennara þótt allnokkur fjöldi starfandi 
kennara hafi lokið meistaranámi.

Jafnframt er það álit sambandsins að ekki hafi verið gerð fullnægjandi grein 
fyrir því hvaða markmiðum lengingin þjóni, þ.e. hvaða atriðum sé ábótavant í 
menntun kennara og að hvaða marki bætt verði úr þeirri vöntun með því að 
lengja kennaranám. Til þess að lenging kennaranáms skili árangri þarf að 
liggja skýrar fyrir hvernig ætlunin er að nýta lengingu námstímans til þess að 
breyta áherslum í kennaranámi. Sambandinu er ekki kunnugt um hve langt 
undirbúningur að breytingum á skipulagi kennaranáms er kominn hjá 
einstökum háskólum eða á hvaða forsendum þær breytingar eru gerðar en 
mikilvægt er að vandað verði til þess verks. Starfshópur sá er skilaði tillögum 
um framtíðarskipan kennaramenntunar til menntamálaráðherra í mars 2006 
leggur enda áherslu á að skilgreind verði viðmið um inntak og starfshætti 
íslenskrar kennaramenntunar. Innihald hins breytta kennaranáms skiptir miklu 
máli og telja sveitarfélögin sig eiga réttmæta kröfu á því að koma að 
ákvörðunum í þeim efnum, svo sem við undirbúning reglugerðar skv. 8. gr. 
frumvarpsins.

2. Sjónarmið um lengíngu náms leikskólakennara

Eins og bent er á í umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarpið er 
Akkillesarhællinn í starfi leikskóla víða um land ekki menntunarskortur 
leikskólakennara heldur skortur á menntuðum leikskólakennurum. Hlutfall 
leikskólakennara hefur haldist nánast óbreytt undanfarin ár og að meðaltali er 
aðeins um þriðjungur starfsmanna sem sinna menntun og uppeldi leikskóla- 
barna með leikskólakennaramenntun. Vekur þessi staða meðal annars þá 
spurningu af hálfu sveitarfélaganna hvort eðlilegt sé eða tímabært að gera 
sömu menntunarkröfur til kennara á öllum skólastigum, þ.e. frá leikskóla til 
háskóla. Meðal annars skal bent á að meðallengd leikskólakennaranáms í 
nágrannalöndunum er rúmlega þrjú ár, þar sem á annað borð er gerð krafa 
um háskólagráðu. Verður því alls ekki séð að sömu rök eigi við um lengingu 
náms fyrir leikskólakennara og grunnskólakennara. Þá skal á það minnt að 
stutt er síðan leikskólakennaranám var fært á háskólastig; 1998 við KHÍ og 
1996 við Háskólann á Akureyri. Sú breyting hefur skilað leikskólunum betur 
menntuðum leikskólakennurum og mætt vel þörfum leikskólanna. Forgangs- 
málið nú er að fjölga menntuðum leikskólakennurum sem og öðru menntuðu 
starfsfólki á leikskólum.

Bent skal á að áform um að lengja leikskólakennaranám ganga þvert á 
niðurstöður málsþings sem haldið var í febrúar 2006 um stöðu leikskólans í
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samfélaginu, sbr. greinargerð samráðsnefndar leikskóla frá ágúst 2007 en í 
nefndinni eiga sæti fulltrúar menntamálaráðuneytis, Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Félags leikskólakennara og Eflingar stéttarfélags. í greinar- 
gerðinni er meðal annars bent á að af þeim sem sækja um inngöngu í 
leikskólakennaranám eru ekki nægilega margir sem uppfylla inntökuskilyrði 
háskóla um stúdentspróf. Eftirspurn eftir náminu virðist hins vegar vera fyrir 
hendi og þeirri eftirspurn sé mikilvægt að svara. Skoða þurfi hvernig unnt er 
að koma til móts við þá einstaklinga sem hafa hug á að leggja fyrir sig 
leikskólakennarastarf en uppfylla ekki inntökuskilyrði. Samráðsnefndin leggur 
áherslu á að hún er ekki að mælast til þess að dregið sé úr inntökuskilyrðum 
heldur að skoðað verði hvort hanna megi einhvers konar fornám fyrir þennan 
hóp umsækjenda. Þá sé mikilvægt að skapaðar verði leiðir til að fólk með 
aðra háskólamenntun en leikskólakennaranám geti aflað sér kennsluréttinda á 
leikskólastigi.

Samráðsnefnd leikskóla bendir einnig á að fjölga þurfi valkostum í námi fyrir 
ófaglært starfsfólk leikskóla og skoða sérstaklega stöðu starfsmanna í leik- 
skólum sem hafa langa starfsreynslu. Bent er á að kennaramenntunar- 
stofnanir mættu í meira mæli taka upp raunfærnimat og meta starfsreynslu og 
aðra menntun við mat á umsóknum í stað þess að einblína á stúdentspróf. 
Meðal annars hefur verið boðið upp á 32 eininga leikskólaliðanám á 
framhaldsskólastigi, sem er ætlað þeim sem starfandi eru í leikskólum og hafa
a.m.k. þriggja ára starfsreynslu. Þá hafa nokkrir framhaldsskólar boðið upp á 
71 eininga leikskólaliðanám og er einnig krafist starfsreynslu til að innritast í 
það nám. Töluverð aðsókn hefur verið í þessar námsbrautir og er mikilvægt 
að skýr greinarmunur sé gerður á leikskólaliðum og „ófaglærðu starfsfólki" í 
allri umræðu um mönnun leikskóla.

3. Möguleg neikvæð áhrif vegna lengingar kennaranáms

Samband íslenskra sveitarfélaga hefur af því umtalsverðar áhyggjur hvaða 
áhrif lenging kennaranáms muni hafa fyrir mönnun starfa í leikskólum og 
grunnskólum. Hætt er við að einsleit krafa um meistaragráðu til að starfa á 
leikskólum muni frekar fæla frá hæft starfsfólk leikskóla sem áhuga hefur á að 
tryggja starfsöryggi sitt og bæta við sig styttra námi í því skyni. Miðað við 
inntökukröfur í kennaranám þarf „ófaglært" starfsfólk leikskóla sem hefur 
áhuga á að öðlast kennsluréttindi fyrst að Ijúka 140 eininga námi á 
framhaldsskólastigi áður en það getur hafið fimm ára leikskólakennaranám í 
háskóla. Ætla má að þessi langi námstími muni vaxa flestu starfsfólki leikskóla 
í augum.

Jafnframt er hætta á að færri kennaranemar innritist í háskóla en ella vegna 
lengingar kennaranáms. Má breytingin alls ekki leiða til þess að hlutfall 
kennara án kennsluréttinda í leik- og grunnskólum hækki frá því sem verið 
hefur en á undanförnum árum hefur náðst verulegur árangur í því að fjölga 
grunnskólakennurum. Skal bent á að þann árangur má að verulegu leyti 
þakka auknum möguleikum til fjarnáms. Starfsmenn við leik- og grunnskóla 
hafa getað hagnýtt sér nýjar kennsluaðferðir og margmiðlunartækni til að afla 
sér kennsluréttinda, gjarnan á löngum tíma. Lenging kennaranáms um tvö ár 
mun án efa fækka þeim sem afla sér kennsluréttinda á þennan hátt.
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4. Almennar athugasemdir við frumvarpið

Sambandið telur nauðsynlegt að benda á að reglur III.-V. kafla frumvarpsins 
ættu fremur heima í kjarasamningum en í lögum. ítarleg lagasetning um 
ráðningu og ráðningarkjör einstakra starfsstétta sveitarfélaga stangast meðal 
annars á við þá meginreglu sem fram kemur í 57. gr. sveitarstjórnarlaga, en 
þar segir að um starfskjör, réttindi og skyldur starfsmanna sveitarfélaga fari 
eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni og/eða ákvæðum ráðningar- 
samninga. í umræddum köflum eru ákvæði sem kveða á um að leyfisbréf til 
þess að nota starfsheitin leikskólakennari, grunnskólakennari og framhalds- 
skólakennari séu skilyrði fyrir ráðningu. Þar að auki eru ákvæði um 
fyrirkomulag ráðningarvalds, skyldu til að auglýsa laus störf, ráðningar- 
samninga og uppsagnarfresti.

Sambærileg lagaákvæði þekkjast hvorki um aðrar starfsstéttir hjá 
sveitarfélögum né f öðrum lögum sem kveða á um lögverndun/löggildingu 
tiltekinna starfsheita og/eða starfsréttinda. Sambandið telur því æskilegt að 
ákvæði III. kafla um starfsréttindi og ráðningar í leikskólum verði tekin út úr 
frumvarpinu að undanskildum ákvæðum sem beinlínis varða starfsréttindin. 
Jafnframt bendir sambandið á að um ráðningar og uppsagnarfresti 
leikskólakennara hafa aðilar þegar samið, sbr. fylgiskjal II með kjarasamningi 
Launanefndar sveitarfélaga og Kennarasambands íslands vegna Félags 
leikskólakennara, sbr. fylgiskjal með umsögn þessari. Sambærileg ákvæði er 
ekki að finna í kjarasamningi launanefndarinnar og Kennarasambands íslands 
fyrir grunnskólakennara, enda fer núum þessi atriði skv. gildandi 
lögverndunarlögum. Að mati sambandsins er nú tækifæri til að breyta því 
fyrirkomulagi til samræmis við það sem almennt gildir og hefur Launanefnd 
sveitarfélaga þegar hafið viðræður við Kennarasamband íslands um slíkar 
breytingar.

Ýmsar jákvæðar breytingar eru í frumvarpinu. Má þar nefna að viðurkenning 
starfsréttinda er veitt óháð því hvaða háskólanám er stundað við. Mun þessi 
breyting væntanlega einfalda afgreiðslu leyfisbréfa til kennara sem eru 
menntaðir í öðrum löndum. Sérstaklega má benda á að í 24. gr. frumvarpsins 
kemur fram að leyfisbréf kennara geta gilt á fleiri en einu skólastigi. Sem 
dæmi má nefna að leyfisbréf grunnskólakennara sem hefur sérhæft sig í 
kennslu yngri barna veitir heimild til kennslu elstu aldursflokka í leikskóla og 
á sama hátt fær leikskólakennari sem hefur sérhæft sig í kennslu eldri barna 
heimild til kennslu í 1 -3. bekkjum grunnskóla. Þessi breyting er til þess fallin 
að stuðla að auknu hagræði og sveigjanleika í skólastarfi, til dæmis þar sem 
leikskóli og grunnskóli eru reknir í einni stofnun, eins og heimilt verður 
samkvæmt frumvörpum til laga um leikskóla og grunnskóla. Einnig fá 
framhaldsskólakennarar heimild til að kenna sérgrein sína í 8.-10 bekk 
grunnskóla og grunnskólakennarar með sérmenntun í kennslugrein öðlast 
heimild til kennslu í byrjunaráföngum framhaldsskóla.

5. Athugasemdir við einstakar greinar eða kafla

Um 3.-5. gr. í 3., 4. og 5. gr er kveðið á um menntunarkröfur sem leikskóla- 
kennarar, grunnskólakennarar og framhaldsskólakennarar skulu uppfylla. Þar 
er almenna reglan sú að viðkomandi hafi lokið meistaraprófi frá háskóla sem 
hlotið hefur viðurkenningu ráðherra á grundvelli laga um háskóla, nr.
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63/2006, á „fræ ðasviði"sem ráðherra viðurkennir til kennslu á leikskólastigi, 
grunnskólasigi eða framhaldsskólastigi. í 8. gr. er svo að finna nánari útlistun 
á því hvernig viðurkenningu á fræðasviðunum verður háttað, þ.e. með 
reglugerð þar sem „inntak menntunar" leik-, grunn- og framhaldsskóla- 
kennara er nánar skilgreint með tilliti til lágmarkskrafna um vægi kennslu- og 
uppeldisfræða og vægi faggreina. Það væri til bóta ef sama hugtakið væri 
notað í öllum frumvarpsgreinunum. Einnig væri til bóta að hafa millitilvísanir 
í nefndum ákvæðum.

Um 6. gr. í greininni er fjallað um viðurkenningu kennsluréttinda þeirra sem 
hafa hlotið kennaramenntun erlendis og er greinin óbreytt frá 3. gr. gildandi 
laga. Sú spurning hlýtur að vakna hvort ákvörðun um lengingu kennaranáms 
hér á landi kalli á endurskoðun greinarinnar, m.a. til að tryggja að allir sem fá 
viðurkennd réttindi uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til kennara sem 
útskrifast úr innlendum háskólum.

Um 8. gr. Þar sem flestir þeir sem útskrifast sem leik- og grunnskólakennarar 
fá störf hjá sveitarfélögum telur Samband íslenskra sveitarfélaga eðlilegt að 
haft verði samráð við sambandið um setningu reglugerðar um inntak 
menntunar þessara stétta. Er lagt til að 8. gr. frumvarpsins verði breytt þannig 
að slíkt samráð verði lögbundið með því að bæta við greinina orðunum: að 
höfðu samráði við Samband ístenskra sveitarfélaga.

Um 9. gr. í 9. gr. er nýmæli sem kveður á um að a.m.k. 2/3 hlutar stöðugilda 
við kennslu, umönnun og uppeldi barna í hverjum leikskóla skuli teljast til 
stöðugilda leikskólakennara. Er þar um að ræða töluverða tilslökun frá 
gildandi leikskólalögum. Innan þess þriðjungs starfa sem eftir standa verða 
ekki eingöngu „ófaglærðir" starifsmenn leikskóla. Má nefna að víða starfa 
þroskaþjálfar í leikskólum auk þess sem sveitarfélög hafa sóst eftir að ráða þar 
til starfa starfsfólk með menntun í iðn-, list- og verkgreinum. Til lengri tíma 
litið er eðlilegt að ætla sveitarfélögum verulegt svigrúm til að meta hvaða þörf 
er fyrir aðra háskólamenntaða starfsmenn en leikskólakennara.

Stór hluti núverandi starfsmanna leikskóla er án kennsluréttinda og má alls 
ekki vanmeta mikilvægi þeirra starfsmanna fyrir leikskólana enda hafa margir 
þeirra mikla reynslu af uppeldi barna og jafnframt menntun sem nýtist í starfi. 
Þótt leikskólinn sé skilgreindur sem fyrsta skólastigið fer að sjálfsögðu ekki 
eingöngu fram skipulögð kennsla á leikskólum því þar fer einnig fram 
umönnun barna og eru yngstu leikskólabörnin aðeins sex mánaða gömul 
þegar þau hefja leikskóladvöl. Á þeim aldri hlýtur áherslan að vera meiri á 
umönnun en kennslu. Einnig hefur dvöl barna á leikskólum lengst á 
undanförnum árum og er algengt að börnin dvelji þar í 8-9 klst. á dag. Börn á 
leikskólaaldri eru tæpast fær um að stunda nám nema hluta þess dvalartíma 
en að öðru leyti er um að ræða leiki eða annars konar umönnun. 
Umhugsunarefni er hvort þörf sé á því að 2/3 hlutar allra starfa við kennslu, 
umönnun og uppeldi í leikskólum séu unnin af leikskólakennurum með 
meistaragráðu eins og lagt er til í frumvarpinu. Er algerlega óraunhæft að það 
markmið náist á næstunni. Leggur sambandið því til að slík menntunarkrafa 
verði aðeins gerð til leikskólastjóra.

Um 11. og 15. gr. í 3. mgr. 11. gr. er kveðið á um að ráða skuli 
leikskólakennara til starfa með þriggja mánaða gagnkvæmum uppsagnarfresti,
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sem er þó einn mánuður á fyrstu þremur mánuðum í starfi, enda sé ráðningu 
ætlað að standa í a.m.k. þrjá mánuði. Samhljóða ákvæði er einnig í 3. mgr.
15. gr. frumvarpsins. Að mati sambandsins er óæskilegt að lögbinda þessi 
atriði a.m.k. hvað leikskólakennara varðar. Um þetta vísast nánar til almennra 
athugasemda sambandsins um frumvarpið. Ef framangreind ákvæði standa 
áfram leggur sambandið áherslu á að þar verði jafnframt kveðið á um 
reynslutíma og að lengd hans verði undir ákvörðun vinnuveitanda komin líkt 
og gildir um ríkisstarfsmenn, sbr. ákvæði 41. gr. laga um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996.

Um 13. gr. Lagt er til að orðin „eða aðstoðarskólastjóri" falli brott úr 
greininni. Bendir sambandið á að gæta þarf samræmis við frumvarp til laga 
um grunnskóla en í því frumvarpi er stöðuheiti aðstoðarskólastjóra fellt brott. 
Einnig er orðalag greinarinnar ekki f fullkomnu samræmi við 10. gr. 
frumvarpsins um skilyrði til að verða ráðinn skólastjóri og er því lagt til 
eftirfarandi orðalag: 77/ þess að verða ráðinn skólastjóri við grunnskóla ska/ 
umsækjandi hafa starfsheitið grunnskó/akennari og viðbótarmenntun í  
stjórnun eða kennslureynslu á grunnskólastigi.

Um 16. gr. í 1. mgr. 16. gr. er ranglega vísað til 22. gr. frumvarpsins en þar 
mun vera átt við 24. gr.

Um 17. gr. Sambandið vekur athygli á því að minni hæfniskröfur eru gerðar 
til stjórnenda framhaldsskóla en til skólastjóra leik- og grunnskóla, sbr. 10. og 
13. gr. Hvorki er í greininni gerð krafa um stjórnunarnám né reynslu af 
kennslu í framhaldsskóla. Varla er þó ástæða til að gera minni kröfur til 
stjórnenda framhaldsskóla í þessum efnum en til stjórnenda leik- og 
grunnskóla.

Um 20. gr. í greininni er heimilað að lausráða í stöðu leikskólakennara til 
eins árs í senn ef ekki fæst leikskólakennari til starfs sem fellur undir reglu 1. 
mgr. 9. gr. þrátt fyrir endurtekna auglýsingu. Rétt er að benda á að samkvæmt 
gildandi lögum er ekki skylt að auglýsa laus störf í leikskólum og má reikna 
með að sveitarfélög verði fyrir umtalsverðum kostnaði af þeirri skyldu að 
auglýsa hvert starf leikskólakennara eigi sjaldnar en tvívegis þegar ekki fást 
leikskólakennarar til starfa. Verður alls ekki séð að endurtekin auglýsing þjóni 
sama tilgangi og við ráðningar grunnskólakennara, sem að jafnaði miðast við 
upphaf skólaárs. Jafnframt verður að hafa í huga að viðvarandi skortur er á 
leikskólakennurum.

Sambandið telur nauðsynlegt að benda á að skv. 5. gr. laga um tímabundna 
ráðningu starfsmanna, nr. 139/2003, er óheimilt að endurnýja tímabundinn 
ráðningarsamning lengur en í tvö ár samtals nema annað sé tekið fram í 
lögum. Er algerlega ótækt að sveitarfélögin verði sett í þá stöðu, vegna 
skilyrðis í 20. gr. frv. um tímabundna ráðningu og þá takmörkun sem leiðir af 
lögum nr. 139/2003, að mega ekki endurráða starfsmann vegna þess að hann 
hafi unnið samtals í tvö ár í sama leikskólanum. Slík lagabreyting er einnig 
óviðunandi fyrir starfsfólk leikskóla enda felst í því veruleg skerðing á 
starfsöryggi þessa starfsfólks ef það fellur utan þess ráðningarsvigrúms sem 
leiðir af 1. mgr. 9. gr. frumvarpsins.
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Sambandið minnir á að starfsmenn án leikskólakennaramenntunar hafa gegnt 
mikilvægu hlutverki í leikskólum. Ennfremur minnir sambandið á að 1. mgr.
12. gr. gildandi leikskólalaga, nr. 78/1994, sbr. breytingu sem gerð var með 
lögum nr. 47/2001, kveður ekki á um skyldu til tímabundinna ráðninga þessa 
starfsfólks. í breytingartillögu sambandsins er gert ráð fyrir að fallið verði frá 
kröfu um tímabundna ráðningu starfsfólks sem ekki hefur 
leikskólakennaramenntun. Sambandið leggurtil að 20. gr. verði svohljóðandi:

Sæki enginn leikskólakennari um auglýsta stöðu leikskólastjóra, 
aðstoðarleikskólastjóra eða leikskólakennara, sbr. 1. mgr. 9. gr., er heim ilt að 
ráða tH starfans starfsmann sem ekki hefur leikskólakennaramenntun. Hið 
sama gildir e f enginn umsækjandi uppfyllir þau almennu skilyrði sem 
nauðsynleg teljast til að fá ráðningu f  starf leikskólakennara. Starfsmaður sem 
ráðinn er vegna framangreindra aðstæðna má ekki nota starfsheitið 
leikskólakennari.

Verði ekki fallist á ofangreinda tillögu leggur sambandið áherslu á að orðin 
„þrátt fyrir endurtekna auglýsingu"ía\\\ brott úr 1. málsl. 20. gr. Einnig þarf þá 
að tryggja að sveitarfélög geti brugðist við langvarandi skorti á 
leikskólakennurum með því að ráða starfsmenn ótímabundið sem ekki eru 
leikskólakennarar með því að breyta frumvarpsgreininni á þann veg að 
framangreind 2ja ára regla gildi ekki um ráðningar samkvæmt 
undantekningarreglu 20. gr. Verði ákvæðið samþykkt óbreytt er mikil hætta á 
að dýrmæt starfsreynsla og þekking glatist auk þess sem starfsöryggi þessara 
starfsmanna yrði eins og áður segir ótryggara en það er samkvæmt gildandi 
lögum.

Um 21. gr. Greinin fjallar um heimild til að lausráða kennara án 
kennsluréttinda við grunnskóla en sambærilegt ákvæði er í 10. gr. gildandi 
laga. Er m.a. lagt til að Samband íslenskra sveitarfélaga fái fulltrúa í 
undanþágunefnd en þar hefur sambandið aðeins átt áheyrnarfulltrúa. 
Mikilvæg breyting felst í því að ekki verður skylt að endurtaka auglýsingu ef 
ætlunin er að endurráða kennara sem er í kennsluréttindanámi og er gert ráð 
fyrir að unnt verði að endurráða slíka starfsmenn strax að vori, þ.e. eftir að 
lögboðinni auglýsingaskyldu er fullnægt. Einnig verður óþarft að leita til 
undanþágunefndar þegar ráða á sérfræðing til að kenna 240 mínútur á viku 
eða minna, sbr. nýmæli í 4. mgr. 12. gr. frumvarpsins. Sambandið telur þær 
breytingar sem lagðar eru til f frumvarpsgreininni almennt til bóta.

Um 23. gr. í greininni er fjallað um mat á umsóknum um laus störf og forgang 
til starfa. Samkvæmt óskráðri meginreglu stjórnsýsluréttarins ber 
sveitarfélögum að ráða hæfasta umsækjanda um starf og er sú regla áréttuð \ 
1. mgr. Eftir því sem best verður séð er um að ræða óþarfa endurtekningu f 1. 
og 2. málsl. og má sfðari málsliðurinn að ósekju falla brott. í 3.-4. mgr. er 
nýmæli um að einstaklingar sem lokið hafa svonefndu bakkalárprófi á sviði 
uppeldis- og kennslufræða eða sambærilegu námi skuli njóta forgangs 
„umfram aðra" við ráðningu í starf í leikskóla og grunnskóla. Hlýtur að vera 
ætlunin að láta þennan forgang gilda umfram aðra sem ekki hafa leyfisbréf til 
kennslu á viðkomandi skólastigi, sbr. 24. gr., en þetta þarf að koma skýrar 
fram í frumvarpsgreininni.
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Um 24. gr. í greininni er kveðið á um gildissvið leyfisbréfa kennara og útgáfu 
þeirra. A grundvelli 1. mgr. 24. gr. má vænta þess að möguleikar kennara 
aukist til að kenna á fleiri en einu skólastigi eins og vikið er að í upphafi 
þessarar umsagnar. Sambandið telur þessar breytingar vera jákvæðar og 
líklegar til að stuðla að auknum sveigjanleika og auðvelda mönnun í 
kennarastöður á öllum skólastigum en gerir þó athugasemdir við 2. og 3. mgr. 
24. gr. í skýringum við áðurnefndar málsgreinar er vísað til þeirrar 
framkvæmdar matsnefndar grunnskóla að veita leikskólakennurum leyfisbréf 
til kennslu í grunnskólum á grundvelli stjórnunarmenntunar. Vegna lengingar 
kennaranáms sér sambandið ekki þörf fyrir þessa sérreglu og er raunar erfitt 
að koma auga á rök fyrir því að stjórnunarnám eigi að veita aukin 
kennsluréttindi.

Um 25. gr. í greininni er kveðið á um að kennarar á öllum skólastigum sem 
lokið hafa námi til kennsluréttinda fyrir gildistöku laganna skuli halda 
réttindum sínum og geti fengið leyfisbréf því til staðfestingar. Sambandið 
áréttar að ákvæðið hefur engin áhrif á efni kjarasamninga. Athygli er jafnframt 
vakin á mismunandi orðalagi í 1. og 2. mgr. Ef ætlunin er að tryggja starfandi 
leikskólakennurum rétt til að nota starfsheitið leikskólakennari eftir gildistöku 
laganna þarf að breyta orðalagi 1. mgr. Það væri mögulega hægt með því að 
nota svipað orðalag og er í 2. mgr. sömu greinar um grunn- og 
framhaldsskólakennara sem hafa leyfisbréf við gildistöku laganna en þar segir 
að þeir haldi fullum réttindum tH jafns við þá sem öðtast starfsréttindi 
samkvæmt tögum þessum.

Um 26. gr. í greininni er kveðið á um að lögin taki gildi 1. jú lí 2008 og 
ákvæði 3.-5. gr. um lengingu kennaranáms taki til þeirra sem hefja námið 
eftir gildistöku laganna. Má vænta þess að fyrsti árgangur sem útskrifast úr 
breyttu kennaranámi komi ekki til starfa fyrr en árið 2013. Fyrirsjáanlegt er að 
þessi breyting mun enn auka á vanda sveitarfélaganna þegar kemur að 
mönnun leikskólanna. Mikill skortur er á leikskólakennurum og munu kröfur 
um viðbótarnám aðeins auka á starfsmannaeklu sem hefur verið viðvarandi í 
leikskólum síðustu ár. Langan tíma tekur að hækka þekkingarstig 
leikskólakennara í samræmi við efni frumvarpsins. Reikna má með að margir 
sem nú sinna kennslu í leikskólum muni hefja nám til að verða fullgildir 
kennarar. Þá verður að horfa á þessa kröfu f samhengi við ákvæði 9. gr. 
frumvarpsins sem gerir ráð fyrir að 2/3 hlutar starfsmanna leikskóla uppfylli 
lögvemdunarákvæðið. Sambandið telur eðlilegt að þriggja ára háskólanám 
veiti réttindi til kennslu í leikskólum en með því yrði gætt samræmis við flesta 
aðra háskólamenntun en í mjög auknum mæli veitir þriggja ára háskólanám 
nú háskólagráðu. Hins vegar mætti eins og áður segir gera þá kröfu að til þess 
að geta gegnt stöðu leikskólastjóra þurfi meistaranám.

Sambandið leggur til að gildistöku laganna verði frestað þar til upplýsingar 
liggja fyrir um á hvern hátt inntak kennaranáms tekur breytingum við 
lengingu námsins. Er alls ekki Ijóst að lenging kennaranáms sé nægilega vel 
undirbúin eða tímabær. Sambandinu er heldur ekki kunnugt um að úttekt hafi 
farið fram á mögulegum afleiðingum þess að lengja kennaranámið en í 
upphafi þessarar umsagnar er vikið að mögulegum vandamálum sem tengjast 
þeirri breytingu.
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í 3. mgr. 26. gr. er þeim sem enn eru að afla sér kennsluréttinda veittur frestur 
til 1. jú lí 2011 til að fá útgefið leyfisbréf til kennslu að loknu svonefndu 
bakkalárprófi. Orðalag 3. mgr. er raunar ekki nægilega nákvæmt þar sem 
grunnskólakennarar þurfa aðeins svonefnt bakkalárpróf til að öðlast 
kennsluréttindi skv. gildandi lögum á meðan framhaldsskólakennarar þurfa að 
auki að Ijúka námi í uppeldis- og kennslufræðum.

Um ákvæði til bráðabirgða. Til að Ijúka endurskoðun á löggjöf sem varðar 
grunnskólastigið er mikilvægt að lög um réttindi og skyldur kennara og 
skólastjórnenda grunnskóla verði endurskoðuð sem fyrst. Samkvæmt 2. mgr. 
ákvæðis til bráðabirgða er gert ráð fyrir að þeirri endurskoðun verði lokið 
innan tveggja ára frá gildistöku laganna. Vonir standa til að aðilum takist að 
semja um þau atriði sem skipta máli þannig að almenn sátt verði um að fella 
lögin í heild sinni úr gildi. Sambærileg löggjöf um réttindi og skyldur 
einstakra starfsstétta sveitarfélaga þekkist ekki hér á landi en nefnd lög voru 
sett í tengslum við flutning grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga í ágúst 1996. Þá 
er áréttað það sem hefur áður komið fram að samkvæmt sveitarstjórnarlögum 
er gert ráð fyrir því fyrirkomulagi að um starfskjör, réttindi og skyldur 
starfsmanna sveitarfélaga fari eftir ákvæðum kjarasamninga hverju sinni 
og/eða ákvæðum ráðningarsamninga.

6. Kostnaðaráhrif fyrir sveitarfélögin

Samkvæmt kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga við leikskólakennara 
og grunnskólakennara er munur á launum þeirra kennara sem hafa lokið 
B.Ed.-prófi og þeirra sem lokið hafa meistaragráðu. Lögbundin lenging 
kennaranáms mun mögulega hafa einhver áhrif á kjarasamninga við þessar 
stéttir þegar hún kemur til framkvæmda árið 2013 en engin umræða hefur 
farið fram milli aðila um hvort kennarar sem ekki hafa lokið meistaranámi 
verði á öðrum launataxta en kennarar sem útskrifast eftir breytinguna. í 
kostnaðarumsögn menntamálaráðuneytisins, sem unnin var í samráði við 
sambandið, er miðað við að árið 2018, þ.e. fimm árum eftir að lögin koma til 
framkvæmda, verði árlegur launakostnaÖur sveitarfélaga 930 m.kr. hærri en 
ella vegna lengingar náms leik- og grunnskólakennara. í þeim útreikningum 
er miðað við ákvæði núverandi kjarasamninga um sérstakan launaauka sem 
greiðist einvörðungu til þeirra sem lokið hafa meistaragráðu.

Eins og vikið er að í umsögn sambandsins kunna fleiri ákvæði frumvarpsins 
að hafa kostnaðaráhrif þótt þeirra sé ekki getið í kostnaðarumsögninni. Má 
þar sérstaklega nefna kröfu um endurtekna auglýsingu á stöðum leikskóla- 
kennara, sbr. 20. gr. frumvarpsins.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA
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FYLGISSKJALII

Gildir jyrir leikskólakennara sem starfa hjáiöðrum sveitarfélögum en Reykjavíkurborg________

1. Réttindi og skyldur

1.1. Um gildissvið

Um starfsmenn sveitarfélaga gilda neðanskráðar reglur um réttindi og skyldur þeirra,. þó þannig 
að um þá starfsmenn sem ráðnir voru fyrir 1. mars 1997 gilda að auki eftirfarandi ákvaeði um 
áunnin réttindi: "Nú er staða lögð niður, og skal þá starfsmaður jafium fá  föst laun, er
starfanum fylgdu, greidd í 6 mánuði frá því að hann lét a f starfi, e f hann hefur verið í þjónustu 
ríkisins skemur en 15 ár, en í 12 mánuði, eigi hann að baki lengri þjónustualdur, enda hafi hann 
þá ekki hafiiað annarri sambœrilegri stöðu á vegum ríkisins. E f sama staða er aftur stofhuð 
innan 5 ára, á starfsmaður að öðru jöfitu rétt til hennar. Nú hefur maður verið leysturfrá starfi 
vegna þeirra orsaka, sem um getur í grein þessari, eða annarra atvika, sem honum verður ekki 
sök á gefin, og skal hann þá í 5 nœstu ár að öðru jöfitu sitja fyrir um starf í þjónustu ríkisins, er 
losna kann, efhann sœkir um það. Starfsaldur hans áður og eftir skal þá saman lagður og veitir 
þá sömu réttindi sem óslitin þjónusta. Nú tekur maður, er launagreiðslna nýtur samkvœmt 1. 
mgr., við starfi í  þjónustu ríkisins, áður en liðinn er 6 eða 12 mánaða tíminn, og skulu þá 
launagreiðslur samkvœmt þessari grein falla niður, eflaun þau, er nýja starfinu jylgja, eru jöfh 
eða hœrri en þau, er hann naut í jyrri stöðunni. Eflaunin í rrýfu stöðmni eru lœgri, skal greiða 
starfsmanni launamismuninn til loka 6 eða 12 mánaða tímabilsins. ”

1.2. Ráðning

Ætíð skal gera skriflegan ráðningarsamning við starfsmann, sbr. samning aðila um 
ráðningarsamninga og tilskipun 91/533/EBE. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur er þrír mánuðir og 
miðast við mánaðamót. Á fyrstu þremur mánuðum, sem er reynslutími, er hann þó einn 
mánuður. Sjá þó grein 1.1.4. Heimilt er að ráða starfsmann til starfa tímabundið sbr. samkomulag 
um lausráðna starfsmenn. (sjá reglur um réttindi lausráðinna starfsmanna ríkisins til launa í 
veikindum, barnsburðarleyfi o.fl.)

13. Breytingar á störfum

Skylt er starfsmanni að hlíta breytingum á störfum sínum og verksviði fiá því hann tók við starfí. 
Umtalsverðar breytingar ber að tilkynna með sama fyrirvara og ef um uppsögn væri að ræða. í 
slíkum tilvikum ber starfsmanni að tilkynna atvinnurekanda innan mánaðar hvort hann uni 
breytingunum eða muni láta af störfum, eftir þann tíma, sem uppsagnarfrestur kveður á um, frá 
því að honum var tilkynnt um breytinguna með formlegum hætti. Ef breytingamar hafa í för með 
sér skert launakjðr eða réttindi skal hann halda óbreyttum launakjörum og réttindum jafh langan 
tíma og réttur hans til uppsagnarfrests er samkvæmt samningi þessum.

1.4. Ákvörðun vinnutíma -  Yfirvinnuskylda

Atvinnurekandi ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá honum að því marki sem 
lög og kjarasamningar leyfa.Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem atvinnurekandi telur 
nauðsynlega. Þó er engum starfsmanni, nema þeim er gegnir öryggisþjónustu, skylt að vinna 
meiri yfírvinnu í viku hverri en nemur fimmtungi af lögmæltum vikulegum vinnutíma.
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1.5. Uppsagnir

Ef ástæða er talin til að veita starfsmanni áminningu er skylt að gefa honum fyrst kost á að tjá sig 
nm málið. Óski starfsmaður þess skal það gert í viðurvist trúnaðarmanns. Ef talið er að fyrir liggi 
ástæður til uppsagnar sem rekja megi til starfsmannsins sjálfs, er skylt að áminna starfsmanninn 
fyrst skriflega og veita honum tíma og tækifæri til að bæta ráð sitt áður en gripið er til uppsagnar. 
Uppsögn skal ávalt vera skrifleg og óski starfsmaður þess skal rökstuðningur einnig vera 
skriflegur. Óheimilt er að segja starfsmanni upp án málefhalegra ástæðna.

1.6. Starfslok

Starfsmaður lætur af starfi sínu næstu mánaðamót eftir að hann nær 70 ára aldri.
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Gildir jyrir leikskólakennara sem starfa hjá\Reytgavíkurborg

Réttíndl og skyldur

1. gr. Giidissvið
Samkomulag þetta tekur til allra starfsmanna Reykjavíkurborgar sem eru félagsmenn í aðildar- 
félögum innan BSRB og BHM og Félagi leikskólakennara sem heyra undir lög nr. 94/1986.

2. gr. Um auglýsingu starfa
Það er skylda stofhana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar að auglýsa öll laus störf laus til 
umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert með 14 daga fyrirvara að jafiiaði. Þó er ekki 
skylt að auglýsa afleysingastörf vegna fæðingarorlofs eða veikinda eða störf þar sem ráðning 
skal standa 12 mánuði eða skemur, tímavinnustörf, störf nema eða störf unglinga í vinnuskóla. Ef 
borgaryfirvöld líta svo á að ráða skuli í stöðu með uppfærslu innan starfsgreinarinnar eða frá 
hliðstæðum starfsgreinum skal staðan auglýst á þeim vettvangi einum. 
í starfsauglýsingu skal að lágmarki tilgreina:
1 Starfsheiti, starfstegund eða eftir atvikum stutta starfslýsingu.

Starfshlutfall ef ekki er um fullt starf að ræða.
Kröfur sem gerðar eru til starfsmanns.
Starfskjör í boði s.s. með orðunum “eftir hlutaðeigandi kjarasamningi opinberra 
starfsmanna”.
Hver veitir nánari upplýsingar um starfið.
Hvert umsókn á að berast.
Hvenær starfsmaður skuli heQa starf.
Hvort umsókn eigi að vera á sérstöku eyðublaði og ef svo er hvar sé hægt að fá það. 
Kröfur um gögn - ef einhver eru - sem eiga að fylgja umsókn.

10) Umsóknarfrest.

3. gr. Ráðning starfsmanna
Ráðning á að byggjast á hæfiii viðkomandi til að inna starfið vel af hendi og skal sá hæfasti 
ganga fyrir. Starfsmenn Reykjavíkurborgar skulu almennt ráðnir til starfa ótímabundið með 
gagnkvæmum uppsagnarfresti. Reynslutími er þrír mánuðir. Heimilt er þó í 
undantekningartilvikum að semja í ráðningarsamningi um allt að 5 mánaða reynslutíma.
Heimilt er að ráða starfsmann til starfa tímabundið og er unnt að taka fram í ráðningarsamningi 
að segja megi slíkum samningi upp af hálfu annars hvors aðilans áður en ráðning fellur sjálfkrafa 
úr gildi við lok samningstíma. Tímabundin ráðning skal þó aldrei vara samfellt lengur en í 2 ár. 
Ef stofnun eða fyrirtæki vill ráða starfsmann lengur skal það gert með ótímabundnum 
ráðningarsamningi.

4. gr. Ráðningarsamnlngar
Skriflegur ráðningarsamningur skal gerður við starfsmann við upphaf ráðningar. í 
ráðningarsamningi skulu koma fram þær upplýsingar sem skylt er að veita, sbr. „Samkomulag 
um skyldu vinnuveitanda til að ganga frá skriflegum ráðningarsamningum eða skriflegri 
staðfestingu ráðningar við starfsmenn” milli aðila.

5. gr. Fyrirframgreidd laun
Starfsmaður sem ráðinn er með ótímabundinni ráðningu og starfað hefur samfellt í eitt ár getur 
óskað eftir eins mánaðar fyrirframgreiðslu launa.
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6. gr. Vmnutími
Yfirm aður ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá honum en honum ber að gera 
það með tilliti til ákvæða laga, ráðningarsamninga og kjarasamninga og með hliðsjón af 
starfsmannastefiiu Reykjavíkurborgar. í ráðningarsamningi skal tilgreina eftir hvaða 
vinnutímafyrirkomulagi starfsmaður vinnur.
Skylt er starfsmönnum að vinna yfírvinnu sem yfirmaður telur nauðsynlega. Þó er engum 
starfsmanni, nema þeim er gegnir öryggisþjónustu, skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en 
nemur fimmtungi af umsömdum vikulegum vinnutíma. Yfirvinna skal eftir atvikum ákveðin í 
samráði við starfsmann.
Starfsmaður á rétt á sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem unnt er enda bitni slíkt ekki á 
þjónustu stofhunar eða fyrirtækis við almenning eða starfseminni að öðru leyti. Ef yfirmaður 
hafiiar beiðni starfsmanns er heimilt að bera þá ákvörðun undir borgarstjóra.
Forstöðumaður stofiiunar eða fyrirtækis skal leitast við að verða við óskum starfsmanns sem vill 
minnka við sig vinnu af íjölskylduástæðum.

7. gr. Breytingar á störfum
Skylt er starfsmanni að hlíta því að starfssvið hans sé aukið eða því breytt, enda sé það 
nauðsynlegt vegna skipulagsbreytingar í viðkomandi starfsgrein eða af öðrum ástæðum. 
Ennfremur er honum skylt að taka við annarri sambærilegri stöðu, enda verði föst laun hans og 
starfsskilyrði ekki lakari við breytinguna.

8. gr. Önnur störf starfsmanna
Áður en starfsmaður hyggst samhliða starfi sínu stofha til atvinnurekstrar, ganga í stjóm 
atvinnufyrirtækis eða taka við starfi í þjónustu annars aðila gegn varanlegu kaupi, ber honum að 
skýra forstöðumanni þeirrar stofhunar eða fyrirtækis, sem hann vinnur hjá, frá því áður en til 
þess getur komið. Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því, ef áðumefiid starfsemi telst 
ósamrýmanleg stöðu hans og honum bannað að hafa hana með höndum. Bera má slíka ákvörðun 
undir borgarstjóra.
Rétt er að banna starfsmanni slíka starfsemi, sem í 1. mgr. segir, ef það er síðar leitt í ljós, að hún 
megi ekki saman fara starfi hans í þjónustu borgarinnar.

9. gr. Áminning
Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni við löglegt boð eða 
bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi, hefur ekki náð fullnægjandi árangri í 
starfi, hefur verið ölvaðvir að starfi eða framkoma hans eða afhafhir í því þykja að öðru leyti 
ósæmilegar, óhæfilegar eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofiiunar eða 
fyrirtækis veita honum skriflega áminningu.
Yfirmaður skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en ákvörðun um 
áminningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá sig um tilefhi áminningar í viðurvist 
trúnaðarmanns. Yfirmaður skal kynna honum þann rétt.
Aminning skal vera skrifleg. í áminningu skal tilgreina tilefiii hennar og þá afleiðingu að bæti 
starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Ber að veita starfsmanni tíma og tækifæri til þess 
að bæta ráð sitt áður en gripið er til uppsagnar.
Ekki er skylt að veita starfsmanni áminningu og kost á að tjá sig um ástæður uppsagnar áður en 
hún tekur gildi, ef tilefiii uppsagnar er ekki rakið til starfsmannsins sjálfs, s.s. vegna hagræðingar 
í rekstri stofnunar eða fyrirtækis. Ekki er þó skylt að veita áminningu ef uppsögn má rekja til 
ástæðna sem raktar eru í 4. - 6. mgr.10. gr.

10. gr. Uppsögn
Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðarmót. Óski starfsmaður þess skal veita honum 
skriflegan rökstuðning fyrir ákvörðun um uppsögn. Óheimilt er að segja starfsmanni upp án
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málefhalegra ástæðna. Heimilt er að skjóta þeirri ákvörðun til æðra stjómsýsluvalds og er 
borgarstjóri æðsta stjómsýsluvald.
Þegar starfsmaður er ráðinn ótímabundið skal uppsagnarfrestur vera þrír mánuðir að loknum 
reynslutíma, nema um lengri uppsagnarfrest sé sérstaklega samið. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur 
á reynslutíma skal vera einn mánuður. Sömu reglur um uppsagnarfresti gilda um tímabundnar 
ráðningar.
Sé starfsmanni sagt upp eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá stofiiun eða fyriitæki 
Reykjavíkurborgar, er uppsagnarfrestur 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5 mánuðir ef 
hann er orðinn 60 ára og 6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára. Starfsmaður getur hins vegar 
sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara.
Starfsmanni skal víkja úr starfí fyrirvaralaust ef hann hefur verið sviptur með fullnaðardómi rétti 
til að gegna því starfi. Nú hefur starfsmaður verið sviptur þeim rétti með dómi í héraði og skal þá 
borgarstjóri ákveða hvort það ákvæði dómsins skuli þegar koma til framkvæmdar eða fresta því 
þar til ráðið verður hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra dóms er 
fengin, enda hafi dómurinn ekki að geyma ákvæði um þetta atriði.
Starfsmanni skal og víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur játað að hafa gerst sekur um 
refsiverða háttsemi, sem ætla má að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra 
hegningarlaga.
Starfsmanni skal víkja úr starfi fyrirvaralaust verði hann uppvís að grófu broti í starfi enda valdi 
viðvera hans á vinnustað áframhaldandi skaða fyrir starfsemina, aðra starfsmenn eða 
viðskiptavini. Fulltrúa stéttarfélags starfsmanns skal veittur kostur á að kynna sér slík mál áður 
en ákvörðun er tekin.

11. gr. Starfslok
Starfsmaður stofnunar eða fyrirtækis Reykjavíkurborgar lætur af starfi eigi síðar en um næstu 
mánaðarmót eftir að hann hefur náð 70 ára aldri án sérstakrar uppsagnar.
Heimilt er yfírmanni að endurráða mann, sem náð hefur 70 ára aldri og látið hefur af föstu starfi 
hjá stofhun eða fyrirtæki Reykjavíkurborgar skv. 1. mgr. í annað eða sama starf á 
tímavinnukaupi, allt að hálfii starfí, án þess að það hafi áhrif á rétt hans til töku lífeyris. 
Starfsmaður, sem óskar að ráða sig til vinnu eftir 70 ára aldur samkvæmt þessum skilmálum, skal 
sækja um það skriflega til yfirmanns viðkomandi stofiiunar með 3ja mánaða fyrirvara. 
Starfsmanni skal hafa borist svar innan mánaðar frá umsókn. Sé unnt að verða við ósk 
starfsmanns skal ráðning gilda í allt að tvö ár til fyrstu mánaðarmóta eftir að 72 ára aldri er náð, 
nema annar hvor aðili segi ráðningunni upp með þriggja mánaða uppsagnarfresti.
Ákvörðun um ráðningu samkvæmt 2. mgr. skal tekin af borgarstjóra að fenginni umsögn 
yfirmanns viðkomandi stofiiunar.

12. gr. Sérákvæði
Um þá starfsmenn sem fengu formlega fástráðningu í skilningi reglugerðar Reykj avíkurborgar 
um réttindi og skyldur starfsmanna Reykjavíkurborgar fyrir 1. maí 1978 gilda um starfslok eftir 
því sem við getur átt eíhisákvæðí 3. kafla reglugerðar um réttindi og skyldur starfsmanna 
Reykjavíkurborgar eins og þau stóðu fyrir gildistöku samkomulags þessa.

13.gr. BrottfaU eldri reglna
Viðmið félagsmanna ofangreindra samtaka við reglugerð um réttindi og skyldur starfsmanna 
Reykjavíkurborgar falla úr gildi við gildistöku samkomulags þessa.

14. gr. Samráðsnefnd
Setja skal á fót samráðsnefiid samkvæmt samkomulagi þessu. Skal hún skipuð fulltrúum BSRB 
og Bandalags háskólamanna annars vegar og fulltrúum Reykjavíkurborgar hins vegar, tveimur 
tilnefndum af hvorum aðila og tveimur til vara. Þegar til umfjöllunar er mál sem snertir
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féJagsmenn tiltekins félags er heimilt að kalla á fund samráðsnefhdarinnar fulltrúa félagsins. 
Samráðsne&din skal ijalla um túlkun og útfærslu einstakra ákvæða samkomulags þessa.

15. gr. Gildistaka
Samkomulag þetta tekur gildi hinn 1. mars 2001 Jyrir öll aðildarfélög hlutaðeigandi samtaka og 
verður hluti af kj arasamningum hlutaðeigandi stéttarfélaga. A sama tíma taka gildi 
ráðningarskilmálar starfsmanna Reykj avíkurborgar samþykktir af borgarráði.

Ráðningarskllmálar

16. gr. Gildissvið
Reglur þessar taka til allra starfsmanna Reykj avíkurborgar.

17. gr. Skyldur starfsmanna
Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna. Hann skal gæta 
kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að hafast nokkuð það að í starfi sínu 
eða utan þess, sem varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein er hann vinnur við.
Starfsmanni er skylt að veita þeim sem til hans leita nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar, þar á 
meðal að benda þeim á það, ef svo ber undir, hvert þeir skuli leita með erindi sín.
Skylt er starfsmanni að hlýða lögmætum fyrirskipxinum yfirmanna um starf sitt.
Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa. Yfírmenn skulu fylgjast með stundvísi 
starfsmanna.
Starfsmanni er skylt að vinna án endurgjalds yfírvinnu þann tíma, er hann hefur verið frá starfi 
án gildra forfalla eða hlíta því að dregið sé af launum sem því nemur.
Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fasr vitneskju um í starfí sínu 
og leynt skulu fara samkv. lögum, lögmætum fyrirmælum yfírmanns eða eðli málsins. 
Þagnarskyldan helst, þótt látið sé af starfí.

18. gr. Vanbæfi
Um vanhæfí starfsmanns fer eftir þeim reglum er um vanhæfi gilda hjá Reykjavíkurborg.

19. gr. Gjafir

Starfsmönnum er óheimilt að þiggja gjafír, fnðindi, eða önnur hlunnindi írá viðskiptamönnum 
eða þeim er leita þjónustu Reykjavíkurborgar ef almennt má líta á það sem endurgreiðslu fyrir 
greiða eða sérstaka þjónustu, nema innan eðlilegra marka og um sé að ræða óverulegar gjafir. 
Hafa skal samráð við yfirmann ef vafí leikur á hvort starfsmanni sé heimilt að taka við gjöf.
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