
 

Yfirlýsing Kjarasviðs Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kröfu   
Félags grunnskólakennara um greiðslur vegna COVID-19. 

 

Ágæti viðtakandi. 

Kjaraviði Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur borist fyrirspurnir frá sveitarfélögum og skólastjórnendum  

í kjölfar þess að Félag grunnskólakennara hefur sent félagsmönnum upplýsingar um að þeir eigi rétt á 

greiðslum vegna COVID-19.  

Vísað er til þess af hálfu FG  að samkvæmt ákvæðum kjarasamnings eigi kennari, sem fær upphringingu frá 

skólastjóra um kvöld eða helgi þar sem óskað er eftir aðstoð við smitrakningu, rétt á greiðslum samkvæmt 

kjarasamningsgrein 2.3.3 um útköll. Þá er jafnframt gerð krafa um að þegar kennarar fara í hraðpróf að 

beiðni skólastjóra eigi þeir rétt á greiðslum samkvæmt sömu grein um útkall.  

Framangreint ákvæði um útköll er skýrt enda felist í útkalli að starfsmaður sé kallaður til vinnu þegar föstum 

vinnutíma er lokið. Með vísan til félagsdóms í máli nr. F-6/2003 eru takmörk á því hvað telst útkall í skilningi 

kjarasamnings. Það er því rangt sem FG heldur fram að greiða eigi í öllum tilvikum útkall þegar haft er 

samband við starfsmann. Í dómsniðurstöðu segir:  

„Samkvæmt öllu framansögðu er fallist á með stefnda að ákvæði gr. 2.3.3.1 í kjarasamningi aðila 

(útkallsákvæði) eigi um samkvæmt orðlagi sínu og tilgangi einungis við um kvaðningu til vinnu sem feli í sér að 

starfsmaður þurfi að fara á vinnustað. Er það í samræmi við viðurkennda framkvæmd á samsvarandi ákvæðum 

annarra kjarasamninga.“ 

Samkvæmt ofangreindu er það álit kjarasviðs sambandsins að óháð því hvort um er að ræða neyðarstig 

almannavarnarlaga eða ekki þurfi vinnuveitandi ekki að greiða kennurum útkall vegna símtala sem honum 

berast s.s. vegna aðstoðar við smitrakningu, upplýsingaöflunar eða tilkynningar í tengslum við starf hans. 

Þá er vísað til þess að Í sóttvarnalögum nr. 19/1997 með seinni tíma breytingum er kveðið á um skyldu 

sóttvarnalæknis til að uppræta og koma veg fyrir alvarlega smitsjúkdóma eins og COVID-19. Í 4. mgr,  12. 

gr. laganna er kveðið á um rétt sóttvarnalæknis til aðgangs að gögnum til að gera faraldsfræðilega 

rannsókn á uppruna smits og eftir atvikum hefja smitrakningu. Sérstaklega skal bent á að í 5. gr. 

sóttvarnalaga er einnig kveðið á um að sóttvarnalækni sé heimilt að fela tilteknum aðilum, 

ríkislögreglustjóra eða stofnunum að rekja smit þegar farsótt geisar og ber sóttvarnalæknir ábyrgð á 

smitrakningunni.  

Því er litið svo á að stjórnendur séu að sinna verkefni sem sóttvarnaryfirvöld hafa falið þeim og telst því 

smitrakning sem dæmi vera á hendi sóttvarnaryfirvalda en ekki vinnuveitenda. Ábyrgðin liggur alltaf hjá 

smitrakningateyminu og sóttvarnalækni og formleg tilkynning á að berast þaðan. Í ljósi framangreinds er 

kröfum FG um greiðslur vegna aðstoðar við smitrakningu og mætingu í sýnatöku vegna COVID-19 hafnað.  

Í baráttunni við COVID-19 hefur smitrakning ásamt beitingu úrræða eins og sóttkví, einangrun og sýnataka, 

gegnt lykilhlutverki. Góður árangur í baráttunni við COVID-19 felst ekki hvað síst í þeirri góðu samvinnu sem 

sóttvarnayfirvöld hafa átt við skólastjórnendur og kennara. Mikið hefur verið rætt um samstöðu allra í 

baráttunni við COVID-19. Nauðsynlegt er sú samstaða sem verið hefur haldi áfram  svo takast megi að hemja 

faraldurinn.     
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