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Fundargerð samstarfsnefndar
Sambands íslenskra sveitarfélaga
og
Félags íslenskra hljómlistarmanna
70. fundur samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags íslenskra
hljómlistarmanna var haldinn mánudaginn 18. júní 2018 í Borgartúni 30 og hófst hann kl.
13:00.
Mætt voru f.h. FÍH, Gunnar Hrafnson, Freyja Gunnlaugsdóttir, Össur Geirsson, af hálfu SNS,
Inga Rún Ólafsdóttir, Atli Atlason og Bjarni Ómar Haraldsson sem einnig ritaði fundargerð.
Þá var gengið til dagskrár.
1. Breytingar á kjarasamningi aðila
Í samræmi við eftirfarandi bókanir frá 68. samstarfsnefndarfundi aðila þann 8.3. 2017
„Komi til þess á þeim tíma sem eftir lifir af gildistíma kjarasamnings þessa, þ.e. til 31. mars 2019, að laun kennara í
tónlistarskólum sem eru í öðrum stéttarfélögum en FÍH breytist umfram það sem ákveðið hefur verið í 1. lið fundargerðar
þessarar, munu aðilar leiðrétta launasetningu þeirra til samræmis.“

Og
„Með samþykkt miðlunartillögu ríkissáttasemjara í deilu Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags kennara og stjórnenda í
tónlistarskólum (FT) þann 10. febrúar sl. varð til mismunur í launasetningu kennara sem gegna sömu störfum og eru
félagsmenn í Félagi íslenskra hljómlistarmanna.
Til samræmis við stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um að jafnræði ríki í launasetningu sömu starfa óháð kynferði, búsetu
eða stéttarfélagsaðild, er launamunurinn leiðréttur með sérstakri aðgerð í fundargerð þessari.
SNS sótti sérstakt umboð til stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga til nauðsynlegra breytinga á kjarasamningi aðila sem
samþykkt var á stjórnarfundi sambandsins þann 23. febrúar 2017.“

eru gerðar breytingar á gildandi kjarasamningi aðila sem hér segir:

a. Grein 1.1.1: Mánaðarlaun
Grein 1.1.1 breytist og hljóðar svo frá 1. apríl 2018:
Föst mánaðarlaun tónlistarskólakennara, sem gegnir fullu starfi, skulu greidd samkvæmt
launatöflu í fylgiskjali 1.
Launatafla 1-A , gildistími: 1. apríl 2018 til 31. mars 2019.

b. Ný grein 1.3.7: Viðbótarlaunaflokkur vegna kennsluferils
Gildir frá 1. ágúst 2018 og hljóðar svo:
Starfsmaður sem tekur virkan þátt í starfsþróunaráætlun og viðheldur þekkingu sinni og
færni fær hærri laun en ella. Þannig hækkar röðun starfsheita Tónlistarskólakennara I, II
og III um einn launaflokk þegar 5 ára kennsluferli er náð.
Launahækkun vegna starfsþróunar skal miðast við næstu mánaðamót eftir að tilskildum
kennsluferli er náð nema skólastjóri hafi tilkynnt launagreiðanda að viðkomandi hafi ekki
uppfyllt skyldur sínar í samræmi við endurmenntunaráætlun skóla. Kennari ber ábyrgð á
að upplýsingar um kennsluferil berist skóla/vinnuveitanda.
c. Grein 1.4: Kennsla og röðun skólastjóra
Grein 1.4 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Kjarasamningur þessi við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra er fastlaunasamningur sem
tekur til stjórnunar tónlistarskóla og annarra faglegra starfa. Skólastjórar og
aðstoðarskólastjórar fá umsamin mánaðarlaun, alla mánuði ársins án mats á
vinnuframlagi í hverjum mánuði fyrir sig. Þeir fá því ekki greidda tilfallandi yfirvinnu.
Undantekningar frá því eru kennsla með þeim takmörkunum sem getið er um í greinum
1.4.2 og 1.5.3.
Ákvæði um skólastjóra tónlistarskóla gilda einnig um stjórnendur skólahljómsveita (sem
eru sérstakar rekstrareiningar) sbr. bókun 6 frá 2008.
d. Grein 1.4.1: Stig skóla og kennsla skólastjóra
Grein 1.4.1 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Kennsla skólastjóra ákvarðast af stigum skóla sem reiknast sem stöðugildi til kennslu (a)
margfölduð með tíu að viðbættum fjölda nemenda (b). (Stig skóla=(a*10)+b).
Nemendur í forskóla og kór tónlistarskólans teljast með stuðlinum 0,5. Hver nemandi
telst aðeins einu sinni.
Sjá nánar bókun I um kennslu skólastjóra, (2006)
Stig
<50 stig
<85 stig
<135 stig
<170 stig
<235 stig
<300 stig
300 - stig

Kennsla
520
440
315
250
160
90
0
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e. Grein 1.4.2: Kennsla skólastjóra umfram kennsluskyldu
Grein 1.4.2 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Ef brýn þörf er á að skólastjóri kenni umfram ofangreind mörk skal hann fá greitt fyrir það
með tímakaupi í yfirvinnu (1,0385%) skv. launaflokki 413.
Vinna skólastjóra utan dagvinnumarka, vaktaálag:
Vaktaálag til skólastjóra fyrir hverja klst. skal vera 33,33% af tímakaupi í dagvinnu í l.fl. 413
á tímabilinu 17:00–24:00 mánud.–fimmtud. Á tímabilinu frá kl. 17:00–24:00 föstud. og frá
kl. 00:00–08:00 mánud.–föstud. svo og á tímabilinu 00:00–24:00 laugard., sunnud. og
sérstaka frídaga, greiðist 55,00% álag. Á stórhátíðardögum, sbr. grein 2.1.4.3 greiðist 90%
álag. Brot úr klukkustund greiðist hlutfallslega.
f. Grein 1.4.3: Launatöflur og röðun skólastjóra
Grein 1.4.3 breytist og hljóðar svo frá 1. apríl 2018:
Föst mánaðarlaun skólastjóra sem gegnir fullu starfi skulu greidd samkvæmt launatöflum
skólastjóra í fylgiskjali 2:
Launatafla 1-B, gildistími: 1. apríl 2018 til 31. júlí 2018
Launatafla 2-B, gildistími: 1. ágúst 2018 til 31. mars 2019
Útgefin launatafla hverju sinni nær yfir alla launaflokka sem miðað er við í kjarasamningi
þessum.
Ákvæði um röðun í lfl. eftir stigum skóla breytast 1. ágúst 2018 og verða samkvæmt
eftirfarandi töflu:
Stig skóla
0
24
40
60
80
100
125
150
175
200
225
250
300
350

Launaflokkur
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

Stig skóla
400
500
600
700
850
1000
1150

Lágmarksröðun skólastjóra er launaflokkur 414.
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Launaflokkur
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436

g. Grein 1.4.4: Röðun skólastjórnenda ef nemendum fækkar
Grein 1.4.4 breytist og hljóðar svo frá 1. apríl 2018:
Grunnröðun skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra í launaflokka breytist ekki
þótt nemendum fækki á meðan sami aðili gegnir stöðunni. Kennsluskylda skólastjóra
miðast við stig skóla hverju sinni (samanber gr. 1.4.1.). Kennsluskylda aðstoðarskólastjóra
og deildarstjóra miðast við stjórnunarhlutfall þeirra.
h. Grein 1.4.5: Útibú frá skóla
Grein 1.4.5 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Hafi skólastjóri umsjón með útibúi/starfsstöð sem staðsett er í öðru byggðarlagi/hverfi
tekur hann röðun einum launaflokki ofar en ella. Sama skal gilda um aðstoðarskólastjóra
og/eða deildarstjóra sem stjórna þeim kennslustöðum sem um ræðir.
Samkvæmt þessari grein er að hámarki greiddur einn launaflokkur hvort sem
útibú/starfsstöðvar eru ein eða fleiri.
i. Grein 1.5.2: Laun millistjórnenda
Grein 1.5.2 breytist og hljóðar svo frá 1. apríl 2018:
Föst mánaðarlaun aðstoðarskólastjóra og deildarstjóra sem gegna fullu starfi skulu
greidd samkvæmt launatöflum skólastjóra í fylgiskjali 2:
Launatafla 1-B, gildistími: 1. apríl 2018 til 31. júlí 2018.
Launatafla 2-B, gildistími: 1. ágúst 2018 til 31. mars 2019.
Útgefin launatafla hverju sinni nær yfir alla launaflokka sem miðað er við í kjarasamningi
þessum.
Ákvæði um röðun í lfl. eftir stjórnunarhlutfalli og stigum skóla breytast 1. ágúst 2018 og
verða samkvæmt eftirfarandi töflu:

Grunnlaun millistjórnenda skulu að lágmarki vera 3% hærri en mánaðarlaun sem hann ella
fengi sem tónlistarskólakennari skv. ákvæðum 1.3 í þessum kjarasamningi.

4

j. Grein 1.5.3: Kennsla millistjórnenda umfram kennsluskyldu
Grein 1.5.3 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Sé millistjórnanda falin kennsla umfram kennsluskyldu skal hún greidd með tímakaupi í
yfirvinnu (1,0385%) af launaflokki 413, sbr. gr. 1.4.2.
Vinna millistjórnenda utan dagvinnumarka, vaktaálag:
Vaktaálag til millistjórnenda fyrir hverja klst. skal vera 33,33% af tímakaupi í dagvinnu í l.fl. 413 á
tímabilinu 17:00–24:00 mánud.–fimmtud. Á tímabilinu frá kl. 17:00–24:00 föstud. og frá kl. 00:00–
08:00 mánud.–föstud. svo og á tímabilinu 00:00–24:00 laugard., sunnud. og sérstaka frídaga,
greiðist 55,00% álag. Á stórhátíðardögum, sbr. grein 2.1.4.3 greiðist 90% álag. Brot úr klukkustund
greiðist hlutfallslega.

k. Grein 1.8.2: Stundakennarataxtar
Grein 1.8.2 breytist og hljóðar svo frá 1. ágúst 2018:
Taxti fyrir 60 mínútna kennslu fæst með því að margfalda mánaðarlaun í
viðkomandi launaflokki sem hér segir:
með 0,014337 fyrir kennslu nemenda í grunnnámi
með 0,015532 fyrir kennslu nemenda í miðnámi
með 0,017473 fyrir kennslu nemenda í framhaldsnámi.
Stundakennari skal fá 10,17% orlofsfé á stundakennarataxta skv. samningi þessum. Við 30
ára aldur skal hann fá 11,59%. Við 38 ára aldur skal hann fá 13,04%.
l. Grein 1.10: Annaruppbót
Grein 1.10 breytist og hljóðar svo frá 1. apríl 2018
Kennari/stjórnandi í fullu starfi skal fá greidda annaruppbót (persónuuppbót) í lok
hverrar annar, þ.e. 1. desember og 1. júní. Með fullu starfi er átt við 100% starf. Hafi
starfsmaður gegnt hlutastarfi skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og starfstíma á
hvorri önn.
Annaruppbót 1. júní 2018
Annaruppbót 1. desember 2018

kr. 85.000,kr. 85.000,-

m. Ný grein 4.6: Ákvörðun orlofs
Gildir frá 1. apríl 2018 og hljóðar svo:
Yfirmaður ákveður í samráði við starfsmenn, hvenær orlof skuli veitt. Honum er skylt að
verða við óskum starfsmanna um, hvenær orlof skuli veitt og skal það veitt á
sumarorlofstíma, sé þess óskað af hálfu starfsmanns og því verður við komið vegna starfa
stofnunarinnar. Yfirmaður skal að lokinni könnun á vilja starfsmanna tilkynna svo fljótt
sem unnt er og í síðasta lagi mánuði fyrir byrjun orlofs, hvenær orlof skuli hefjast, nema
sérstakar ástæður hamli.
n. Breyting á fylgiskjali 4 um afnot og greiðslur fyrir notkun á eigin hljóðfærum
Frá og með 1. ágúst 2018 greiðist sama afgjald og í flokki 1 vegna hljóðfæra sem í
kjarasamningi aðila, fylgiskjali 4 falla undir flokk 2.
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o. Fylgiskjal 1: Launatafla tónlistarskólakennara
Mánaðarlaun tónlistarskólakennara sem gegna fullu starfi, skulu greidd skv. eftirfarandi
launatöflu:
Launatafla 1-A, gildistími: 1. apríl 2018 til 31. mars 2019
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p. Fylgiskjal 2: Launatöflur skólastjóra og millistjórnenda
Mánaðarlaun skólastjóra og millistjórnenda sem gegna fullu starfi, skulu greidd skv.
eftirfarandi launatöflum:
Launatafla 1-B, gildistími: 1. apríl 2018 til 31. júlí 2018
Launatafla 2-B, gildistími: 1. ágúst 2018 til 31. mars 2019
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Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:45
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