
 

 

 

 

Samkomulag um framlengingu viðræðuáætlunar við 
Félag kennara og stjórnenda í tónlistarskólum 

undirritað þann 10. júlí 2020 

Þann 10. júlí 2020 undirrituðu samninganefndir Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
Kennarasamband Íslands vegna Félags kennara og stjórnenda í tónlistarskólum samkomulag um 
framlengingu á viðræðuáætlun aðila til 1. október 2020.  

Helstu atriði í framlengdri viðræðuáætlun eru: 
Aðilar sammælast um það markmið að ljúka endurnýjun kjarasamnings fyrir 1. október 2020 með 
gildistíma frá 1. september 2020 til 31. mars 2023 sem byggir á grunni lífskjarasamnings.  Viðræður 
halda áfram samkvæmt sameiginlegri verkáætlun sem í megin atriðum felur í sér eftirfarandi 
verkefni: 

Sameiginleg launatafla KÍ félaga 
Kennarasamband Íslands og Samband íslenskra sveitarfélaga eru sammála um að það sé 
sameiginlegur ávinningur samningsaðila að tekin verði upp ein sameiginleg launatafla fyrir öll 
aðildarfélög KÍ. Samhliða upptöku nýrrar launatöflu verði launamyndunarþættir kjarasamninga 
vegna viðbótarmenntunar og starfsreynslu samræmdir, metnir til persónuálags og starfsheitum 
endurraðað.  

Samningsaðilar eru sammála um að ljúka vinnu við gerð nýrrar launatöflu eigi síðar en 1. október 
2020 og að hún taki gildi í kjarasamningi aðila sem gildir frá 1. janúar 2022. 

Eingreiðsla 
Samhliða framlengingu viðræðuáætlunar eru aðilar sammála um að greiða hverjum starfsmanni 
eingreiðslu þann 1. september 2020, að upphæð 303.400 kr. miðað við fullt starf eftir því sem við á 
fyrir tímabilið 1. desember 2019 til og með 31. ágúst 2020.  Upphæðin greiðist hlutfallslega miðað við 
starfstíma og starfshlutfall.  Upphæðin tekur mið af almennum launahækkunum á umræddu tímabil 
í samæmi við lífkjarasamninginn.  

Eingreiðslan og félagsmenn FT í fæðingarorlofi 
Í séstakri yfirlýsingu sem fylgir viðræðuáætlun aðila er tryggt að félagsmenn FG í fæðingarorlofi fá 
eingreiðslu.  Nánar er kveðið um á um fyrirkomulag í fundargerð 82. fundar samstarfsnefndar 
sambandsins og Félags grunnskólakennara frá 7. júní 2018. 

Bókun með viðræðuáætlun um sveigjanlegt vinnuumhverfi 
Samningsaðilar eru sammála um mikilvægi þess að sá gagnkvæmi sveigjanleiki sem 
kjarasamningurinn inniheldur um vinnuskil kennara bæði í tíma og til vinnu utan vinnustaðar sé 
nýttur til fullnustu þegar því er viðkomið í samræmi við framkvæmd skólastarfs.  

Áréttað er í bókuninni að við gerð vinnuskýrslu, sem gera skal í upphafi hvers skólaárs, skuli 
skipuleggja vinnu hvers kennara með framangreint að leiðarljósi og aðgreina staðbundin og 
óstaðbundin verkefni.  

 


