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1. FRAMLENGING GILDANDI KJARASAMNINGA OG LAUNAHÆKKANIR 

Kjarasamningur aðila framlengist frá 1. maí 2014 til 31. maí  2015 með þeim breytingum sem 
í samkomulagi þessu felast.  

2. GREINAR 1.1.1, 1.2.1 OG 1.5.1. LAUNATAFLA. 

Grein 1.1.1 hljóði svo: 

Mánaðarlaun starfsmanns, sem gegnir fullu starfi, skulu greidd samkvæmt launatöflu í 
fylgiskjali 1 með gildistíma frá 1. maí 2014 til 31. maí 2015. 

3. GREIN 1.1.6. UM SÉRSTAKA EINGREIÐSLU 

Grein 1.1.6. um sérstaka eingreiðslu 1. febrúar 2012, fellur niður. 

4. GREIN 1.4.2. UM LAUNARÖÐUN AÐSTOÐARLEIKSKÓLASTJÓRA 

 

5. GREIN 1.6.2. SÉRSTÖK EINGREIÐSLA  

Grein 1.6.2 sérstök eingreiðsla á samningstímanum til starfsmanna 
skólaskrifstofa hljóði svo: 

Þann 1. október 2014 greiðist sérstök eingreiðsla, kr. 35.000 m.v. fullt starf, hverjum 
starfsmanni skólaskrifstofu sem var við störf í september 2014. Upphæðin greiðist 
hlutfallslega m.v. starfstíma og starfshlutfall í september 2014. Eingreiðsla þessi nær 
eingöngu til þeirra starfsmanna skólaskrifstofa sem taka laun samkvæmt kjarasamningi 
samningsaðila.  

6. GREIN 1.4.6 VIÐBÓTARLAUNAFLOKKAR VEGNA STJÓRNUNARREYNSLU 

Grein 1.4.6 hljóði svo: 

Hafi leikskólastjóri eða aðstoðarleikskólastjóri 5 ára stjórnunarreynslu í grunn-, leik- eða 

framhaldsskóla raðast hann einum launaflokki hærra en annars væri, eftir 10 ára 

stjórnunarreynslu sem stjórnandi í grunn-, leik- eða framhaldsskóla bætist annar 

Stjórnunar-

stundir á viku

Aðstoðarleikskólastjóri  2 34 - 53 2 klst. 135

Aðstoðarleikskólastjóri  3 54 - 73 6 klst. 136

Aðstoðarleikskólastjóri  4 74 - 93 12 klst. 137

Aðstoðarleikskólastjóri  5 94 -118 16 klst. 138

Aðstoðarleikskólastjóri  6 119 -150 20 klst. 140

Aðstoðarleikskólastjóri  7 151-180 30 klst. 141

Aðstoðarleikskólastjóri  8 181-210 36 klst. 142

Aðstoðarleikskólastjóri  9 211- 240 40 klst. 143

Aðstoðarleikskólastjóri  10 240> 40 klst. 144

Starfsheiti Fjöldi barna Launaflokkur
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launaflokkur við og eftir 15 ára stjórnunarreynslu sem stjórnandi í grunn-, leik- eða 

framhaldsskóla bætist þriðji launaflokkurinn við. 

7. DESEMBERUPPBÓT (PERSÓNUUPPBÓT) 

Grein: 1.10.1, desemberuppbót hljóði svo: 

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda desemberuppbót 1. desember ár hvert sem hér 
segir: 

1. desember 2014 kr. 73.500 

Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi 
starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við 
starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. 
september það ár.  

8. ORLOFSUPPBÓT 

Grein: 4.2.3, orlofsuppbót hljóði svo: 

Orlofsuppbót verður sem hér segir: 

1. júní 2014 kr. 73.500 

Hinn 1. júní ár hvert skal starfsmaður sem er í starfi til 30. apríl næst á undan, fá greidda 
sérstaka eingreiðslu, orlofsuppbót, er miðast við fullt starf næstliðið orlofsár. Greitt skal 
hlutfallslega miðað við starfshlutfall og starfstíma. Hafi starfsmaður látið af störfum og 
hafið töku eftirlauna á orlofsárinu, skal hann frá greidda orlofsuppbót hlutfallslega miðað 
við unninn tíma og starfshlutfall. Sama gildir ef starfsmaður lætur af störfum eftir a.m.k. 
5 mánaða samfellt starf á orlofsárinu. Orlofsuppbót er föst fjárhæð og tekur ekki 
breytingum skv. öðrum ákvæðum samningsins. Á orlofsuppbót reiknast ekki orlofsfé.  

9. ATKVÆÐAGREIÐSLA 

Samningsaðilar skulu bera samning þennan upp til afgreiðslu fyrir 15. september 2014. 
Hafi gagnaðila ekki borist tilkynning um niðurstöðu fyrir kl. 16:00 þann 15. september 
2014 skoðast samningurinn samþykktur. 

 

Reykjavík, 2. september 2014 

 

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga, F.h. Kennarasambands Íslands, 
með fyrirvara um samþykki stjórnar. með fyrirvara um samþykki 

félagsmanna. 
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10. BÓKANIR 

Bókun 1  
Um 0,1% iðgjald af heildarlaunum 

Frá og með gildistöku samkomulags þessa verði iðgjald sem nemur 0,1% af 
heildarlaunum félagsmanna lagt á sérstakan reikning þar til ákvörðun hefur verið tekin 
um framtíðarráðstöfun þess. 

Bókun 2  
Um viðræðuáætlun 

Aðilar hafa gengið frá viðræðuáætlun og aðgerðaáætlun. Þar eru skilgreind þau málefni 
sem aðilar vilja ræða á gildistíma kjarasamningsins. Aðilar stefna að því að  ljúka gerð 
nýs kjarasamnings fyrir  31. maí 2015. 
 

Bókun 3  
Um starfsmenn skólaskrifstofa 

Aðilar eru sammála um að á samningstímanum verði staða starfsmanna skólaskrifstofa 
innan kjarasamnings skoðuð sérstaklega. Stofnaður verði starfshópur samningsaðila 
með aðkomu fulltrúa starfsmanna skólaskrifstofa. Starfshópurinn skal skoða hvort 
æskilegt sé að kjarasamningur aðila nái til starfsmanna skólaskrifstofa  eða að  þeir taki 
laun samkvæmt sérstökum kjarasamningi. Gerð verði viðræðuáætlun aðila fyrir 1. 
nóvember 2014. 

 
Bókun 4  

Um neysluhlé 

Aðilar eru sammála um að ekki verður gerður ágreiningur um að sérstökum 
aukagreiðslum vegna neysluhlés, sem dæmi eru um að greiddar hafi verið, verði sagt 
upp við gildistöku þessa kjarasamnings.  

11. ELDRI BÓKANIR 

Bókanir 1 og 2 frá kjarasamningi aðila 2011 falla úr gildi.  

Eldri bókanir halda gildi sínu.  

12. FORSENDUÁKVÆÐI 

Sveitarfélög sem greiða fastar greiðslur, svokallaðar neysluhlésgreiðslur geta sagt 
þeim upp með hefðbundnum þriggja mánaða fyrirvara. Aðilar eru sammála um að 
starfsmenn sem fengið hafa neysluhlésgreiðslur byrji ekki að taka laun samkvæmt 
þessum kjarasamningi fyrr en uppsögn þeirra greiðslna hefur tekið gildi og fram að þeim 
tíma taki hann laun samkvæmt fyrri kjarasamningi aðila, undirrituðum 21. júní 2011.   

Starfsmaður sem notið hefur slíkra greiðslna á þó kost á því að afsala sér þeim með 
yfirlýsingu sem send er viðkomandi sveitarfélagi. Velji hann það fyrir 1. október 2014, 
tekur hann laun samkvæmt nýjum kjarasamningi aðila frá upphafi gildistíma hans enda 
falli neysluhlésgreiðslur niður frá sama tíma.  

Afsali starfsmaður sér slíkum greiðslum síðar tekur hann laun samkvæmt þessum 
kjarasamningi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.  

Afsali starfsmaður sér ekki föstum greiðslum þá tekur hann laun samkvæmt fyrri 
kjarasamningi aðila þar til uppsögn fastra greiðslna tekur gildi. 
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13. FYLGISKJAL 1. LAUNATAFLA  

 

 

Launaflokkur Laun

125 357.804

126 362.820

127 367.915

128 373.085

129 378.333

130 383.658

131 389.065

132 394.552

133 400.122

134 405.775

135 411.513

136 417.337

137 423.249

138 429.248

139 435.338

140 441.520

141 447.794

142 454.162

143 460.624

144 467.185

145 473.845

146 480.604

147 487.464

148 494.427

149 501.496

150 508.669

151 515.950

152 523.341

153 530.843

154 538.455

155 546.184

156 554.027

157 561.990

158 570.070

159 578.274

160 586.598

LAUNATAFLA

Félag stjórnenda leikskóla

Gildir frá 1. maí 2014 til 1. maí 2015
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Launaflokkur Laun

161 595.049

162 603.625

163 612.331

164 621.168

165 630.137

166 639.239

167 648.480

168 657.857

169 667.378

170 677.039

171 686.856

172 696.816

173 706.920

174 717.171

175 727.569

LAUNATAFLA

Félag stjórnenda leikskóla

Gildir frá 1. maí 2014 til 1. maí 2015
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14. FYLGISKJAL 7. VIÐRÆÐUÁÆTLUN 

Viðræðuáætlun vegna endurnýjunar kjarasamnings/samninga Samband 
íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda 
leikskóla (FSL).  Áætlunin er gerð á grundvelli laga nr. 94/1986. 
 

1. grein 

Markmið 

Markmið þessarar viðræðuáætlunar er að aðilar nái að endurnýja kjarasamninginn fyrir 
31. maí 2015, þegar gildandi samningur frá 1. maí 2014, rennur út. 
 

2. grein 

Gildissvið 
Viðræðuáætlunin tekur til kjarasamnings og samkomulags um laun stjórnenda í 
samreknum skólum.  

3. grein 

Samningsumboð 
Við upphaf samningaviðræðna, eigi síðar en 1. október 2014, leggi samningsaðilar 
skriflega fram skipun samninganefnda og umboð til samningaviðræðna. 
 

4. grein 

Undirbúningur kjaraviðræðna 
Unnið verður á grundvelli samkomulags heildarsamtaka launafólks, vinnuveitenda og 
stjórnvalda um stofnun samstarfsnefndar um launaupplýsingar og efnahagsforsendur 
kjarasamninga. Nefndin hefur það hlutverk að bæta þekkingu og vinnubrögð við 
undirbúning kjarasamninga. Efnið er samningsaðilum frjálst til afnota í 
samningaviðræðum sín á milli. 
 

5. grein 

Áherslur samningsaðila 
Skriflegar áherslur beggja aðila skulu liggja fyrir í október 2014.  

 
6. grein 

Fyrirkomulag samningaviðræðna og aðgerðaáætlun 
Gerð hefur verið sameiginleg aðgerðaáætlun fyrir tímabilið sem viðræðuáætlunin tekur 
til (sjá fylgiskjal). Fundir verði skráðir sem og efni þeirra og framlögð gögn. 
Samningsaðilar virði að fremsta megni aðgerðaáætlun og samkomulag um 
vinnutilhögun.  
 

7. grein 

Endurskoðun viðræðuáætlunar 
Endurskoðun viðræðuáætlunar fer fram á tveggja mánaða fresti og metið hvort haldið 
verður áfram á grundvelli aðgerðaáætlunar aðila (skv. fylgiskjali 8). Hafi aðilar ekki náð 
þeim markmiðum sem sett eru fram fyrir lok samningstíma 31. maí 2015 munu þeir 
sameiginlega meta stöðu viðræðna með tilliti til þess, hvort þeim verði framhaldið á 
grundvelli aðgerðaáætlunar eða málinu vísað til ríkissáttasemjara.  
 

Reykjavík, 2. september 2014 
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15. FYLGISKJAL 8. FYLGISKJAL MEÐ VIÐRÆÐUÁÆTLUN 

 

Aðgerðaáætlun Sambands íslenskra sveitarfélaga og  

Kennarasambands Íslands vegna Félags stjórnenda leikskóla 

Fylgiskjal með viðræðuáætlun 2014-2015 

INNGANGUR 
Með kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands v. Félags 
stjórnenda leikskóla, undirrituðum 2. september 2014, sammælast aðilar um eftirfarandi 
aðgerðaáætlun til undirbúnings kjaraviðræðna árið 2015. Skipaður verður starfshópur með 
fulltrúum beggja aðila. Hópurinn starfar til 31. maí 2015.  

1. Markmið samningsaðila 

Að efla leikskólastjórnendur í stjórnunar og forystuhlutverki  

 Starfsþróun  

 Fagleg forysta 

 Samvinna við hagsmunaaðila  
 
Að endurskoða launamyndunarkerfi leikskólastjórnenda 

 Endurskilgreining á forsendum launasetningar þar sem metið verður meðal annars:  
o Leiðtogahlutverkið  
o Stjórnun og skipulag 

 Samrekstur og sameining 
 Stjórnunarteymi 
 Umfang rekstrar og ábyrgðar 

  
Að laun og starfskjör leikskólastjórnenda séu í samræmi við ábyrgð og skyldur.  
 

2. Aðgerðaáætlun 

Aðilar eru sammála um eftirfarandi aðgerðaáætlun á tímabilinu 1. október 2014 til 31. maí 
2015. Aðilar munu leggja fram sameiginlega verkáætlun í nóvember þar sem einstakir 
markmiðsþættir eru tímasettir.  

 

2.1      Október til desember 2014 

 Aðgerðir Ábyrgð Staða 

Efling leikskólastjórnenda í stjórnunar og forystuhlutverki  

 Skilgreina hlutverk leikskólastjórnenda SNS/FSL  

 Starfsþróun leikskólastjórnenda  SNS/FSL  

Endurskoðun launamyndunarkerfis leikskólastjórnenda  

 Forsendur launasetningar  SNS/FSL  

 Vinna hefst við endurskoðun launamyndunarkerfis  SNS/FSL  
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2.2 Janúar til maí 2015 

 Aðgerðir Ábyrgð Staða 

Efling leikskólastjórnenda í stjórnunar og forystuhlutverki 

 Framkvæmd starfsþróunar fyrir leikskólastjórnendur  SNS/FSL  

Endurskoðun launamyndunarkerfis leikskólastjórnenda 

 Ljúka vinnu við launamyndunarkerfi SNS/FSL  

 Kynna launamyndunarkerfi SNS/FSL  

 Ljúka gerð nýs kjarasamnings SNS/FSL  

 

 

 


