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Fundargerð samstarfsnefndar
Sambands íslenskra sveitarfélaga
og
Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum
72. fundur samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ vegna Félags kennara og
stjórnenda í tónlistarskólum var haldinn miðvikudaginn 19. september 2018 í Borgartúni 30 og hófst
hann kl. 13:00.
Mætt f.h FT, Sigrún Grendal, Guðbjörg Sigurjónsdóttir og Oddur Jakobsson. Af hálfu SNS mættu,
Harpa Ólafsdóttir, Inga Rún Ólafsdóttir og Bjarni Ómar Haraldsson sem einnig ritaði fundargerð.
Þá var gengið til dagskrár:
1.

Breyting á gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands
Íslands vegna Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum.
a. Kjarasamningur aðila frá 1. apríl 2018 framlengist og gildir hann til 30. júní 2019.
b. Frá 1. október 2018 bætist við gr. 10.2.2 þannig að tónlistarskólakennarar I, II og III sem fá
greidd laun samkvæmt launatöflu 2A hækka um einn launaflokk til viðbótar eftir 10 ára starf
sem tónlistarskólakennarar og einn flokk til viðbótar eftir 15 ára starf sem
tónlistarskólakennarar.
c. Frá 1. júní 2018 hækkar launatafla tónlistarskólakennara 1A í gildandi kjarasasamningi um 1,12%
og verður launatafla 2A með gildistíma til 30. júní 2019.
d. Frá 1. júní 2018 hækkar launatafla skólastjóra 1B í gildandi kjarasasamningi um 1,7% og til verður
tafla 2B með gildistíma frá 1. júní til 31. júlí 2018. Frá 1. ágúst 2018 til 30. júní 2019 gildir
launatafla 3B sem inniheldur áður umsamdar breytingar á stigauppbyggingu töflu.

Uppfærðar launatöflur vegna tónlistarskólakennara og skólastjóra.
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2. Önnur mál
a. Samninganefnd Sambands íslenskra sveitarfélaga leggur áherslu á að í komandi
kjaraviðræðum aðila árið 2019 komi aðildarfélög KÍ sameinuð að samningaborðinu til að ræða
launalið kjarasamninga kennara. Með þeim hætti einum má tryggja að launaþróun kennara
haldi áfram að fylgjast að.
Niðurstaða:
Aðilar eru sammála um að vinna sameiginlega að þessu markmiði.
b. Samstarfsnefnd er sammála um að á samningstímanum verði áfram unnið og stefnt að
samræmingu grunnþátta kjarasamninga kennara og stjórnendafélaga innan KÍ. Meðal annars
skal taka til skoðunar hvernig mati á menntun og starfreynslu tónlistarskólakennara og
menntun, stjórnunar- og starfsreynslu stjórnenda í FT verði best fyrir komið.
Aðilar eru sammála um að æskilegt sé að launamyndun félagsmanna FT vegna menntunar,
starfsþróunar, starfsreynslu og annarra þátta í kjarasamningi verði í meginatriðum
sambærileg við það sem gerist hjá öðrum félagsmönnum KÍ sem starfa hjá sveitarfélögum.
Stefnt er að því að hefja vinnu samkvæmt framangreindu í lok október 2018. Niðurstaða
skoðunar og hugmyndir um frekari samræmingu liggi fyrir áður en núgildandi samningur
rennur út þann 30. júní 2019.

Fundi slitið klukkan 13:40
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