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Nokkur einkennileg atriöi í umsögn Reykjavíkurborgar um 

menntunarfrumvarpið. Sumt af þessu kemur einnig fram í umsögnum Sambands 

sveitarfélaga og ASÍ

Blaðsíða 1 

Úr umsögn
„Frumvarpmu er ætlað að leysa af hólmi lðg nr. 86/1998 um lögverndun á starfsheití og 
starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra“.

Og neðar á sömu síðu stendur : „ Sú löggjöf sem frumvarpinu er ætlað að leysa af hólmi var sett til 
þess að tryggja að kennarar héldu öllum réttindum sínum við það að grunnskólinn var færður frá 
ríki til sveitarfélaga. Þau rök eiga ekki við nú og þannig ekkert sem kallar á að um þessa starfsstétt 
gildi annað en aðrar starfsstéttir sem vinna hjá sveitarfélögum“.

Athugasemd KÍ
Þetta er dæmi um að höfimdur er ekki með á hreinu um hvað hann er að fjalla. Það er til dæmis vandséð 
hvemig lög frá 1998 eiga að tryggja rétt við flutning grunnskólans á árinu 1996. Hér er höfundur 
greinilega að blanda saman lögum um réttindi og skyldur sem hafa beina kjarasamningstenginu og lögum 
um lögvemdun.

Blaðsíða 2

Úr umsögn
„Nú er tækifæri til að breyta þessu fyrirkomulagi til samræmis við það sem almennt gildir 
og er Reykjavíkurborg kunnugt um að Launanefnd sveitarfélaga hefur þegar hafið 
viðræður við Kennarasamband íslands um slíkar breytingar“.

Athugasemd KÍ
Kennarasambandið hefur lýst sig samþykkt að taka upp viðræður við launanefiid um 
endurskoðun laga um réttindi og skyldur kennara og skólastjóra með ákveðnum skilyrðum þó. 
Skilyrðin eru að ekki verði um verðfellingu réttinda að ræða s.s. eins og afiiám biðlaunaréttar. 
Einnig hefur verið fallist á að ræða um hvort ákveðin atriði sem nú eru í lögvemdunarlögum 
skuli flytjast inn í kjarasamninga. Viðræður um þessi mál eru þó ekki í gangi eins og stendur.

Úr umsögn
A sömu síðu stendur „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“.

Athugasemd KÍ
Kennaraháskóli íslands hefur þegar skipulagt nám af þessu tagi.



Úr umsögn
„Sérstaklega má benda á að í 24. Grein frumvarpsins kemur fram að leyfisbréf kennara 
geti gilt á fleiri en einu skólastigi“.

Athugasemd KÍ
Þessi tillaga er sett fram vegna þess að gert er ráð fyrir sambærilegu námu kennara á öllu 
skólastigum. Ekki er hægt að opna fyrir þetta ef menntun kennara verður mislögn eftir 
skólastigum.

Blaðsíða 3

Úr umsögn
„Líklegt er að sú ákvörðun að lögbinda lengingu kennaranáms muni hafa áhrif á 
kjarasamninga við þessar stéttir þegar hún kemur til framkvæmda áríð 2013 en engin 
umræða hefur faríð fram milli aðila um það hvort kennarar sem ekki hafa lokið 
meistaranámi verði á öðrum launataxta en kennarar sem útskrífast eftir breytinguna“.

Athugasemd KÍ
í kjarasamningum er þegar að frnna ákvæði um jafhgildingu kennaraprófa til launa enda er ekki 
gerður greinamunur í dag á grunnlaunasetningu þeirra sem eru með gömul kennarapróf og þeirra 
sem eru með Bed próf.

Um 3. erein.

Úr umsögn
„Langan tíma tekur að hækka þekkingarstig leikskólakennara í samræmi við þessar 
kröfur“.

Athugasemd KÍ
Það er þess vegna sem hefjast þarf handa nú til þess að þekkingarstigið verði almennt aukið um 
miðja þessa öld.

Um 9. grein.

Úr umsögn
„Þá blasir kostnaðarauki við fyrir sveitarfélögin vegna fleirí leikskólakennara og meirí 
umsýslu vegna skammtímaráðninga og auglýsinga“.

Athugasemd KÍ
Það er dapurlegt að líta á það sem vandamál ef leikskólakennurum fjölgar. KÍ hefur bent á að 
auglýsingaskyldu megi fullnægja með auglýsingu á vefsvæði (starfatorgi).

Úr umsögn
„Stór hluti núverandi starfsmanna leikskóla er án kennsluréttinda og má alls ekki vanmeta



mikilvægi þeirra starfsmanna fyrír leikskólana enda hafa margir þeirra mikla reynslu af 
uppeldi barna og jafnframt menntun sem nýtist í starfi“.

Athugasemd KÍ
Þeir sem sinna störfum í leikskólum í dag og hafa menntun og reynslu sem nýtist í starfi geta 
fengið fastráðningu innan 1/3 hlutans. Mjög stór hópur er hins vegar hvorki með menntim né 
reynslu eins og sést best á mikilli starfsmannaveltu í leikskólum.

Um 11 erein.

Úr umsögn
„Ef framangreint ákvæði verður áfram inni í frumvarpinu er lögð áhersla á að þar verði 
jafnframt kveðið á um reynslutíma og að lengd hans verði undir ákvörðun vinnuveitanda 
komið“.

Athugasemd KÍ
Það tíðkaðist á kreppuárunum kringum 1930 að vinnuveitendur gætu ákveðið einhliða starfskjör. 
Ekki verður annað séð en hér sé verið að innleiða sömu hugsun.

Um 20. grein.

Úr umsögn
„Það að leikskólar megi ekki ráða „ ólögverndaða starfsmenn" nema til eins árs í senn 
stríðir gegn meginreglum EES-vinnuréttar um tímabundið ráðna starfsmenn en þær hafa 
verið lögfestar hér á landi. Samkvæmt 5. gr. Laga nr. 139/2003 um tímabundna ráðningu 
starfsmanna er að finna verulega takmörkun á heimild vinnuveitanda til að endurnýja 
tímabundna ráðningarsamninga og er óheimilt að endurnýja tímabundinn 
ráðningarsamning lengur en í tvö ár samtals nema annað sé tekið fram í lögum.
Minnt er á að starfsmenn án leikskólakennaramenntunar hafa gegnt mikilvægu hlutverki á 
leikskólum og er ótækt að sveitarfélögin verði sett í þá stöðu að mega ekki endurráða 
starfsmann vegna þess að hann hafi unnið samtals í tvö ár á sama leikskólanum“.

Athugasemd KÍ
Það er merkilegt að lesa þetta þar sem hér er sett firam sú skoðun að almennt eigi ekkert að vera 
til fyrirstöðu að ráða fólk til starfa sem ekki hefur réttindi til að gefiia viðkomandi starfi. Þetta 
vekur spumingu um hvort borgin telur eðlilegt að fastráða strætisvagnabílstjóra til starfa á þess 
að hann hafi rútupróf ef hann sýnir að hann getur ekið strætisvagni.
I niðurlaginu er svo sú rangfærsla að ekki megi endurráða ófaglærðan starfsmann ef hann hefur 
starfað tvö ár í sama leikskólanum. Þetta má að sjálfsögðu ef staðan hefur verið auglýst áður.

Um 21. Grein

Úr umsögn
„Gerð er athugasemd við að enn sé gert ráð fyrir undanþágunefnd grunnskóla en að 
sveitarfélögum sé ekki treyst fyrír því að fara að lögum og málefnalegum sjónarmiðum. 
Telja verður þetta úrelt fyrirkomulag svo ekki sé fastar að orði kveðið og vakin athygli á að



greinilega er ekki talin þörf á undanþágunefnd leikskóla“.

Athugasemd KÍ
Á hveiju ári koma upp fjölmörg dæmi þess að sveitarfélög ráði leiðbeinendur án þess að sótt sé 
um undanþágur og hefur KÍ þurft að hafa afskipti af fjölmörgum málum þess vegna. Astæða þess 
að ekki var gerð tillaga um undanþágunefnd í leikskólum er hin mikla starfsmannavelta og 
endalausar ráðningar réttindalausra starfsmanna allan ársins hring. Málið var í raun talið ofviða 
einni nefnd.

Um 26 grein 

Úr umsögn
„Þar til upplýsingar liggja fyrir um á hvern hátt inntak kennaranáms tekur breytingum 
við lengingu námsins verður að telja eðlilegt að gildistöku laganna verði frestað enda alls 
ekki ljóst að lenging kennaranáms sé tímabær eða nægilega vel undirbúin“.

Athugasemd KÍ
Inntak kennaranáms af þessu tagi hefur þegar verið skipulagt. Sjá bréf KHI 

Um ákvæði til bráðabireða.

Úr umsögn
„I þessu sambandi er vakin athygli á því að sambærileg löggjöf um réttindi og skyldur 
einstakra starfsstétta sveitarfélaga þekkist ekki 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“.

Athugasemd KÍ
Ekki er hægt að afnema lögin nema í sátt við KÍ þar sem ákvæði í kjarasamningum kveða á um 
uppsögn kjarasamninga ef lögum um réttindi og skyldur verður breytt í andstöðu við KI. Með 
þessu er viðurkennt að það sem handsalað var milli aðila við flutninginn, þ.e.a.s. að þessi 
ákvæði hefur kjarasamningsígildi.
Að færa réttindi niður einhliða með afiiámi laga án bóta er því ekki boði. Ef hins vegar 
sveitarfélögin vilja semja um hliðstæð réttindi í kjarasamningi er ekkert því til fyrirstöðu enda 
hefur KI boðið LN það. Viðræður eru hins vegar ekki hafnar.


