
Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 
annars vegar 

og 
 

Kennarasamband Íslands 
hins vegar 

 
gera með sér svofellt 

 
S A M K O M U L A G 

 
um breytingar og framlengingu á kjarasamningi aðila 

 
 
 
 
 

1. grein 
 
Gildandi kjarasamningur aðila framlengist frá 1. júní 2008 til 31. mars 2009. 

 

2. grein 
Núgildandi launatafla kjarasamnings samkvæmt greinum 1.1 hækkar sem hér segir: 

Frá 1. júní 2008 hækka allar tölur mánaðarlauna dagvinnu um kr. 20.300. 

Grein 1.2.2 heldur gildi sínu að öðru leyti en því að hlutfallstölur raskast á 
samningstímabilinu. 

 

3. grein 
 

Persónuuppbót (desemberuppbót) á samningstímanum verður sem hér segir: 

Á árinu 2008 kr. 44.100. 
 

4. grein 
 

Grein 12.2.5 um mat á ávinnslurétti veikindaréttar verður sem hér segir: 

Við mat á ávinnslurétti starfsmanns skv. gr. 12.2.1 skal auk þjónustualdurs hjá viðkomandi 
launagreiðanda einnig telja þjónustualdur hjá stofnunum ríkis, sveitarfélögum og 
sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé. 

Á fyrstu 3 mánuðum samfelldrar ráðningar skal þó fyrri þjónustualdur samkvæmt þessari 
grein ekki metinn nema að viðkomandi starfsmaður hafi samfelldan þjónustualdur hjá 
framangreindum launagreiðendum í 12 mánuði eða meira. 
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5. grein 
 

Grein 12.8.1 um veikindi barna yngri en 13 ára verður sem hér segir:  

Annað foreldri á rétt á að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga (96 vinnuskyldustundir 
miðað við fullt starf) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri, 
enda verði annarri umönnun ekki við komið. Í þessum fjarvistum skal greiða starfsmanni 
dagvinnulaun og vaktaálag skv. reglubundinni varðskrá/vaktskrá. Réttur þessi hefur ekki 
áhrif á rétt starfsmanns skv. öðrum greinum.  

 

6. grein 
 

Kjarasamningur þessi gildir frá 1. júní 2008 til 31. mars 2009 og fellur þá úr gildi án frekari 
fyrirvara. 

 

Reykjavík, 16. júní 2008 
 
 
 
    F.h. fjármálaráðherra    F.h. Kennarasambands Íslands 
    með fyrirvara um samþykki   með fyrirvara um samþykki  
   félagsmanna 
 

Gunnar Björnsson (sign.) Aðalheiður Steingrímsdóttir (sign.) 
Guðmundur H. Guðmundsson (sign.) Guðmundur Guðlaugsson (sign.) 
Sverrir Jónsson (sign.) Elna Katrín Jónsdóttir (sign.) 
 Stefán Andrésson (sign.) 
 Oddur S. Jakobsson (sign.) 
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Bókanir 
með samkomulagi 

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 
og 

Kennarasambands Íslands 
undirrituðu 16. júní 2008 

Bókun 1 

Upplýsingar til stéttarfélaga um laun félagsmanna hafa verið með misjöfnum hætti 
undanfarin ár og farið í gegnum ólíka miðla. Aðilar eru sammála um að kerfisbinda hátt á 
þessum upplýsingum sem samningsaðilar útfæra nánar og skal þeirri vinnu lokið fyrir 
árslok 2008. 

Bókun 2 

Samningsaðilar á almenna vinnumarkaðinum gerðu samkomulag í febrúar sl. um að hefja 
þróun nýs fyrirkomulags á endurhæfingu á árinu 2008 með því að stofna 
Endurhæfingarsjóð. Á hann að skipuleggja þjónustu og veita úrræði fyrir þá starfsmenn 
sem veikjast til lengri tíma og/eða slasast þannig að vinnugeta skerðist. 

Aðilar eru sammála um að huga að endurskoðun núverandi tilhögunar vegna 
endurhæfingar með það að markmiði að veita úrræði fyrir þá starfsmenn sem veikjast til 
lengri tíma og/eða slasast þannig að vinnugeta skerðist. Verði höfð hliðsjón af 
samkomulagi aðila á vinnumarkaði hvað varðar greiðslur frá ríkinu (0,13%) og stofnanir 
ríkisins sem vinnuveitendur (0,13%) og gildi sömu dagsetningar um greiðslur og samið var 
um á almennum vinnumarkaði. Efnt verði til samstarfs við önnur samtök ríkisstarfsmanna 
og greiðslurnar inntar af hendi þegar samkomulag liggur fyrir. 

Bókun 3 

Bandalög ríkisstarfsmanna hafa á undanförnum mánuðum rætt um breytt fyrirkomulag á 
fjölskyldu- og styrktarsjóði þannig að frá áramótum 2008/2009 renni framlögin aðgreind til 
bandalaga ríkisstarfsmanna. Aðilar eru sammála um að komi til breytinga á fyrirkomulagi 
sjóðsins muni framlag til KÍ hlutans hækka um 0,20% og verði því 0,75% í stað 0,55% frá 
1. janúar 2009. 

Bókun 4 

Aðilar eru sammála um að framlengja samkomulag aðila frá 15. febrúar 2007 út 
samningstímann. Vegna þessa viðhelst sérstakt framlag fjármálaráðherra til eflingar 
mannauðsmála hjá ríkinu út samningstímann. 

Bókun 5 

Aðilar eru sammála um að sérlega vandasamt verður að skipuleggja skólastarf á hausti 
komanda og sú vinna verður ígildi aukins starfs við undirbúning skólastarfs við upphaf 
næsta skólaárs. Því eru aðilar sammála um að því verði mætt með greiðslu sérstakrar 
eingreiðslu að upphæð kr. 25.000 frekar en að sú vinna verði mæld sérstaklega. Hún 
verði greidd 1. september í hlutfalli við dagvinnustöðugildi hvers og eins í ágúst. 
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Bókun 6 

Aðilar stefna að því að ljúka gerð nýs kjarasamnings fyrir 1. apríl 2009. Gangi það ekki 
eftir ætla þeir sér tvo mánuði til viðbótar til samningsgerðarinnar. Hafi samningar ekki 
náðst 1. apríl skal greiða 15.000 króna eingreiðslu fyrir hvorn mánuð, apríl og maí í 
hlutfalli við starfshlutfall og þá tímalengd sem dregst að ljúka gerð kjarasamnings. 
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Fylgiskjal 
með kjarasamningi  

Kennarasambands Íslands 
og  

fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs 
 
 

Vegna skamms samningstíma er ekki tekið á stefnumótandi málum í þessu samkomulagi. 
Aðilar eru þó ásáttir um að ræða eftirtalin mál á gildistíma samkomulagsins. 
 
Starfsþróun 

• Frekari stuðning við starfsþróunarstarf/starfsþróunaráætlanir. 

• Styðja stofnanir til að vinna að bættum aðstæðum mannauðsmála, þó einkum 

stofnanir heilbrigðis- og félagsmálageira. 

Lagaumhverfi 

• SELKO, samstarf um endurskoðun á lögum og reglum um starfsmenn ríkisins. 

Samningstexti 

• Samræming á texta kjarasamninga. 

Vinnuumhverfi 

• Heilsueflandi vinnuumhverfi svo sem vaktavinna. 

Sí- og endurmenntun 

• Könnun á samstarfi um samþættingu sí- og endurmenntunar. 

Slysatryggingar 

• Sameiginleg yfirferð yfir tryggingaskilmála á opinberum og almennum markaði. 

Launaþróun 

• Skoðun á kerfum um fylgni launaþróunar á milli markaða. 

• Skoðun á áhrifavöldum launamyndunar í framhaldsskólum. 

Áhrif nýrra framhaldsskólalaga 

• Lengra skólaár. 

• Vinnutíma. 
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