14 RÉTTINDI OG SKYLDUR STARFSM. OG LÍFEYRISSJÓÐSAÐILD
Nýr kafli í kjarasamningnum
Nýr kafli bættist við kjarasamninginn 1. ágúst 2008 en þá féllu lög nr. 72/1996 um réttindi og
skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla úr gildi. Áður höfðu verið felld úr lögum nr.
86/1998, um lögverndun á starfsheiti og starfsréttindum grunnskólakennara,
framhaldsskólakennara og skólastjóra, ráðningarákvæði fyrir kennara og skólastjórnendur
grunnskóla.

14.1

UM AUGLÝSINGU STARFA
Öll störf skulu auglýst laus til umsóknar á opinberum vettvangi. Skal það gert
með 14 daga fyrirvara að jafnaði. Þó er ekki skylt að auglýsa afleysingastörf,
svo sem vegna fæðingarorlofs, námsleyfis eða veikinda, eða störf þar sem
ráðning skal standa 12 mánuði eða skemur eða tímavinnustörf.
Ef sveitarfélag lítur svo á að ráða skuli í starf með uppfærslu innan
starfsgreinarinnar eða frá hliðstæðum starfsgreinum er heimilt að auglýsa á
þeim vettvangi einum.
Í starfsauglýsingu skal að lágmarki tilgreina:
1. Starfsheiti, kennslugrein/aldursstig nemenda og/eða eftir atvikum stutta
starfslýsingu.
2. Starfshlutfall ef ekki er um fullt starf að ræða.
3. Menntunar- og hæfniskröfur sem gerðar eru til starfsmanns.
4. Viðkomandi kjarasamning og ef við á önnur starfskjör.
5. Hver veitir nánari upplýsingar um starfið.
6. Hvert umsókn á að berast.
7. Hvenær starfsmaður skuli hefja starf.
8. Hvort umsókn eigi að vera á sérstöku formi, t.d. rafrænu og/eða tilteknu
eyðublaði, og ef svo er hvar sé hægt að nálgast það.
9. Kröfur um gögn - ef einhver eru - sem eiga að fylgja umsókn.
10. Umsóknarfrest.
Auglýsing á „opinberum vettvangi“ er í dagblaði sem borið er út á landsvísu
eða á sérstöku vefsvæði um laus störf hjá hlutaðeigandi sveitarfélagi. Sjá
einnig bókun um birtingu auglýsinga.
Sé um afleysingu í stjórnunarstarf að ræða er mælt með að starfið sé auglýst
innan stofnunar eða á opinberum vettvangi.

14.2

RÁÐNING STARFSMANNA
Ráðning á að byggjast á hæfni viðkomandi til að inna starfið vel af hendi og skal
sá hæfasti ganga fyrir.
Kennarar og skólastjórnendur skulu almennt ráðnir til starfa ótímabundið með
gagnkvæmum uppsagnarfresti. Reynslutími er fjórir mánuðir. Heimilt er þó í
undantekningartilvikum að semja í ráðningarsamningi um allt að 5 mánaða
reynslutíma. Við sérstakar aðstæður er heimilt að ráða starfsmann til starfa
tímabundið og er unnt að taka fram í ráðningarsamningi að segja megi slíkum
samningi upp af hálfu annars hvors aðilans áður en ráðning fellur sjálfkrafa úr
gildi við lok samningstíma. Tímabundin ráðning skal þó aldrei vara samfellt
lengur en í 2 ár nema verklok séu fyrirfram ákveðin.

Til þess að verða ráðinn kennari eða skólastjórnandi við grunnskóla skal
umsækjandi hafa öðlast leyfi menntamálaráðherra til að nota starfsheitið
grunnskólakennari. Í undantekningartilvikum er þó heimilt að ráða tímabundið
til kennslustarfa, að hámarki til eins árs í senn, umsækjanda sem ekki hefur
leyfisbréf til kennsluréttinda. Sækja þarf um heimild fyrir slíkri ráðningu til
undanþágunefndar grunnskóla. Sjá nánar lög um lögverndun á starfsheiti og
starfsréttindum grunnskólakennara, framhaldsskólakennara og skólastjóra nr.
86/1998 eða laga sem koma í stað þeirra.
Með orðalaginu „fyrirfram ákveðnum verklokum“ er átt við aðstæður þar sem
verklok eru fyrirséð við upphaf ráðningar
14.3

RÁÐNINGARSAMNINGAR
Skriflegur ráðningarsamningur skal gerður við starfsmann við upphaf ráðningar.
Starfsheiti kennara í ráðningarsamningi er grunnskólakennari en
grunnlaunaflokkur getur verið breytilegur frá einum tíma til annars í samræmi
við starfaskilgreiningu viðkomandi hverju sinni, sbr. gr. 1.3.1. Starfaskilgreining
er ákveðin fyrir upphaf hvers skólaárs með sérstökum vinnuskýrslum

14.4

FYRIRFRAMGREIDD LAUN
Starfsmaður sem ráðinn er með ótímabundinni ráðningu og starfað hefur
samfellt í eitt ár hjá sveitarfélagi hefur rétt á að fá laun greidd fyrir fram óski
hann þess.
Þeir starfsmenn sem eru á fyrirfram greiddum launum við gildistöku kaflans 1.
ágúst 2008 eiga rétt á að halda því fyrirkomulagi. Ef þeir skipta um starf halda
þeir framangreindum rétti ef ráðningin í nýja starfið er samkvæmt samningi
þessum og mánuður eða skemmri tími er milli starfsloka og upphafs ráðningar.

14.5

VINNUTÍMI
Yfirmaður ákveður vinnutíma þeirra starfsmanna sem starfa hjá honum en
honum ber að gera það með tilliti til ákvæða laga, ráðningarsamninga og
kjarasamninga. Sjá nánar gr. 2.1.6.4 um viðverutíma, ákvörðun um dagleg
mörk.
Skylt er starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem yfirmaður telur nauðsynlega. Þó
er engum starfsmanni skylt að vinna meiri yfirvinnu í viku hverri en nemur
fimmtungi af umsömdum vikulegum vinnutíma. Yfirvinna skal eftir atvikum
ákveðin í samráði við starfsmann.
Leitast skal við að verða við óskum starfsmanns sem vill minnka við sig vinnu af
fjölskylduástæðum.
Fyrirkomulag vinnutíma kennara og skólastjórnenda grunnskóla er dagvinna.
Skipulag vinnutíma kennara ræðst af sérstökum vinnuskýrslum sem gerðar eru
fyrir upphaf hvers skólaárs, sbr. gr. 2.1.6.4 og 2.5.5.

14.6

BREYTINGAR Á STÖRFUM
Skylt er starfsmanni að hlíta því að starfssvið hans sé aukið eða því breytt,
enda sé það nauðsynlegt vegna skipulagsbreytingar í viðkomandi starfsgrein
eða af öðrum ástæðum.

Ennfremur er honum skylt að taka við annarri sambærilegri stöðu, enda verði
föst laun hans og starfsskilyrði ekki lakari við breytinguna.
Grein þessi um breytingar á störfum á ekki við þegar starfaskilgreining
grunnskólakennara breytist, sjá nánar skýringu hér að framan við ákvæðið um
ráðningarsamning.
Mælt er með því að ávallt sé rætt við starfsmann og leitað eftir viðhorfum hans
áður en endanleg ákvörðun um breytingu á störfum er tekin
14.7

ÖNNUR STÖRF STARFSMANNA
Áður en starfsmaður hyggst samhliða starfi sínu stofna til atvinnurekstrar,
ganga í stjórn atvinnufyrirtækis eða taka við starfi í þjónustu annars aðila gegn
varanlegu kaupi, ber honum að skýra yfirboðara sínum frá því áður en til þess
getur komið. Innan tveggja vikna skal starfsmanni skýrt frá því, ef áðurnefnd
starfsemi telst ósamrýmanleg stöðu hans og honum bannað að hafa hana með
höndum.
Rétt er að banna starfsmanni slíka starfsemi, sem að ofan greinir, ef það er
síðar leitt í ljós, að hún megi ekki saman fara starfi hans í þjónustu
sveitarfélagsins.

14.8

ÁMINNING
Ef starfsmaður hefur sýnt í starfi sínu óstundvísi eða aðra vanrækslu, óhlýðni
við löglegt boð eða bann yfirmanns síns, vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi,
hefur ekki náð fullnægjandi árangri í starfi, hefur verið ölvaður að starfi eða
framkoma hans eða afhafnir í því þykja að öðru leyti ósæmilegar, óhæfilegar
eða ósamrýmanlegar starfinu skal forstöðumaður stofnunar eða fyrirtækis veita
honum skriflega áminningu.
Yfirmaður skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en
ákvörðun um áminningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá sig um tilefni
áminningar í viðurvist trúnaðarmanns. Yfirmaður skal kynna honum þann rétt.
Áminning skal vera skrifleg. Í áminningu skal tilgreina tilefni hennar og þá
afleiðingu að bæti starfsmaður ekki ráð sitt verði honum sagt upp. Ber að veita
starfsmanni tíma og tækifæri til þess að bæta ráð sitt áður en gripið er til
uppsagnar.
Ekki er skylt að veita starfsmanni áminningu og kost á að tjá sig um ástæður
uppsagnar áður en hún tekur gildi, ef tilefni uppsagnar er ekki rakið til
starfsmannsins sjálfs, s.s. vegna hagræðingar í rekstri stofnunar eða fyrirtækis.
Ekki er þó skylt að veita áminningu ef uppsögn (frávikningu) má rekja til
ástæðna sem raktar eru í. 5. –7. mgr. gr. 14.9.

14.9

UPPSÖGN OG FRÁVIKNING
Uppsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót. Óski starfsmaður þess
skal veita honum skriflegan rökstuðning fyrir ákvörðun um uppsögn. Óheimilt er
að segja starfsmanni upp án málefnalegra ástæðna.
Þegar starfsmaður er ráðinn ótímabundið skal uppsagnarfrestur vera þrír
mánuðir að loknum reynslutíma, nema um lengri uppsagnarfrest sé sérstaklega
samið. Gagnkvæmur uppsagnarfrestur á reynslutíma skal vera einn mánuður.
Sömu reglur um uppsagnarfresti gilda um tímabundnar ráðningar.

Sé starfsmanni sagt upp eftir a.m.k. 10 ára samfellt starf hjá skóla/skólum
sveitarfélags, er uppsagnarfrestur 4 mánuðir ef starfsmaður er orðinn 55 ára, 5
mánuðir ef hann er orðinn 60 ára og 6 mánuðir þegar hann er orðinn 63 ára.
Starfsmaður getur hins vegar sagt upp starfi sínu með þriggja mánaða fyrirvara.
Ef fyrirhugað er að segja starfsmanni upp störfum vegna ávirðinga þá þarf
uppsögnin að grundvallast á skriflegri áminningu samkvæmt gr. 14.8.
Starfsmanni skal þó víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur verið sviptur með
fullnaðardómi rétti til að gegna því starfi. Nú hefur starfsmaður verið sviptur
þeim rétti með dómi í héraði og skal þá sveitarstjórn ákveða hvort það ákvæði
dómsins skuli þegar koma til framkvæmda eða fresta því þar til ráðið verður
hvort honum skuli skjóta til æðra dóms eða þar til úrlausn æðra dóms er fengin,
enda hafi dómurinn ekki að geyma ákvæði um þetta atriði.
Starfsmanni skal og víkja úr starfi fyrirvaralaust ef hann hefur játað að hafa
gerst sekur um refsiverða háttsemi, sem ætla má að hefði í för með sér
sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga. Það sama gildir ef
viðkomandi er sannur að slíkri háttsemi.
Starfsmanni skal og víkja úr starfi fyrirvaralaust verði hann uppvís að grófu broti
í starfi eða liggur undir rökstuddum grun um refsiverða háttsemi sem ætla má
að hefði í för með sér sviptingu réttinda skv. 68. gr. almennra hegningarlaga,
enda valdi viðvera hans á vinnustað áframhaldandi skaða fyrir starfsemina,
aðra starfsmenn eða viðskiptavini. Fulltrúa stéttarfélags starfsmanns skal veittur
kostur á að kynna sér slík mál áður en ákvörðun er tekin.
Yfirmaður skal gefa starfsmanni kost á að tjá sig um meintar ávirðingar áður en
ákvörðun um fyrirvaralausa frávikningu er tekin. Starfsmaður á rétt á því að tjá
sig um tilefni frávikningar í viðurvist trúnaðarmanns. Yfirmaður skal kynna
honum þann rétt.
14.10

STARFSLOK VEGNA ALDURS
Starfsmaður lætur af starfi þegar hann er fullra 70 ára að aldri án sérstakrar
uppsagnar. Kennara er þó heimilt að halda mánaðarlaunaráðningu út það
skólaár sem hann verður sjötugur á. Skólaár miðast við upphaf
ráðningartímabils viðkomandi kennara.

14.11

SKYLDUR STARFSMANNA
Starfsmanni er skylt að rækja starf sitt af alúð og samviskusemi í hvívetna.
Hann skal gæta kurteisi, lipurðar og réttsýni í starfi sínu. Hann skal forðast að
hafast nokkuð það að í starfi sínu eða utan þess, sem er honum til vanvirðu eða
álitshnekkis eða varpað getur rýrð á það starf eða starfsgrein er hann vinnur
við.
Starfsmanni er skylt að veita þeim sem til hans leita nauðsynlega aðstoð og
leiðbeiningar, þar á meðal að benda þeim á það, ef svo ber undir, hvert þeir
skuli leita með erindi sín.

14.11.1

Vinnuskylda
Skylt er starfsmanni að hlýða lögmætum fyrirskipunum yfirmanna um starf sitt.
Starfsmenn skulu koma stundvíslega til starfa. Yfirmenn skulu fylgjast með
stundvísi starfsmanna.

Starfsmanni er skylt að vinna án endurgjalds yfirvinnu þann tíma, er hann hefur
verið frá starfi án gildra forfalla eða hlíta því að dregið sé af launum sem því
nemur.
14.11.2

Þagnarskylda
Hverjum starfsmanni er skylt að gæta þagmælsku um atriði, er hann fær
vitneskju um í starfi sínu og leynt skulu fara samkvæmt lögum, lögmætum
fyrirmælum yfirmanns eða eðli málsins. Þagnarskyldan helst, þótt látið sé af
starfi.

14.11.3

Gjafir
Starfsmönnum er óheimilt að þiggja gjafir, fríðindi, eða önnur hlunnindi frá
viðskiptamönnum eða þeim er leita þjónustu þeirra ef almennt má líta á það
sem endurgreiðslu fyrir greiða eða sérstaka þjónustu, nema innan eðlilegra
marka og um sé að ræða óverulegar gjafir. Hafa skal samráð við yfirmann ef
vafi leikur á hvort starfsmanni sé heimilt að taka við gjöf.
Vanhæfi
Um starfsmann gilda hæfisreglur 19. gr. sveitarstjórnarlaga, sbr. niðurlag 2.
mgr. 2. gr. stjórnsýslulaga. Nánari útfærsla á hæfisreglunum
(vanhæfisástæðum) kann að vera í samþykkt sveitarfélags eða öðrum reglum
þess. Á reglur um vanhæfi reynir almennt ekki í kennslu eða skólastarfinu sem
slíku. Aftur á móti kann að reyna á vanhæfisreglurnar þegar ákvarðanir eru
teknar í starfsmannamálum, þ.e. teljist þær til stjórnvaldsákvarðana (t.d.
ákvörðun um ráðningu í starf), og eftir atvikum við gerð samninga einkaréttar
eðlis, svo sem verktakasamninga

14.12

BIÐLAUN
Sé starf lagt niður gildir eftirfarandi um starfsmann sem hóf störf sín sem
kennari, námsráðgjafi eða stjórnandi grunnskóla í tíð laga um réttindi og skyldur
kennara og skólastjórnenda grunnskóla nr. 72/1996 (sem giltu til og með 31. júlí
2008) eða fyrir gildistöku þeirra og hefur starfað óslitið síðan, enda sé um stöðu
í skilningi 14. gr. nefndra laga að ræða:
„Nú er staða lögð niður og skal þá starfsmaður jafnan fá föst laun, er starfanum
fylgdu, greidd í sex mánuði frá því að hann lét af starfi ef hann hefur verið í
þjónustu sveitarfélaga skemur en 15 ár, en í tólf mánuði eigi hann að baki lengri
þjónustualdur, enda hafi hann þá ekki hafnað annarri sambærilegri stöðu hjá
sveitarfélögum.
Ef sama staða er aftur stofnuð innan fimm ára á starfsmaður að öðru jöfnu rétt
til hennar.
Nú hefur maður verið leystur frá starfi vegna þeirra orsaka sem um getur í grein
þessari eða annarra atvika sem honum verður ekki sök á gefin og skal hann þá
í fimm næstu ár að öðru jöfnu sitja fyrir um starf í þjónustu sveitarfélaga, er
losna kann, ef hann sækir um það. Starfsaldur hans áður og eftir skal þá saman
lagður og veitir þá sömu réttindi sem óslitin þjónusta.
Nú tekur maður, er launagreiðslna nýtur skv. 1. mgr., við starfi í þjónustu
sveitarfélaga áður en liðinn er sex eða tólf mánaða tíminn og skulu þá
launagreiðslur samkvæmt þessari grein falla niður ef laun þau er nýja starfinu
fylgja eru jöfn eða hærri en þau er hann naut í fyrri stöðunni. Ef launin í nýju
stöðunni eru lægri skal greiða starfsmanni launamismuninn til loka sex eða tólf
mánaða tímabilsins.“

Skipti starfsmaður um starf þá telst hann hafa „starfað óslitið“ ef mánuður eða
skemmri tími er milli starfsloka úr eldra starfi og upphafs ráðningar í það nýja,
enda sé nýja starfið einnig samkvæmt kjarasamningi þessum.
Við mat á biðlaunarétti skal telja allan þann tíma sem viðkomandi hefur verið í
þjónustu grunnskóla sem kennari, námsráðgjafi og/eða stjórnandi, bæði hjá ríki
og sveitarfélögum. Það er ekki skilyrði að um samfellda þjónustu hafi verið að
ræða nema frá gildistöku þessa kafla [þann 1. ágúst 2008]. Við mat á
biðlaunarétti ber einnig að telja þann tíma sem viðkomandi hefur verið í
þjónustu sveitarfélaga eftir gildistöku kaflans.
14.13

STARFSLOK STARFSMANNA MEÐ SKIPUNARBRÉF
Um starfslok kennara og skólastjórnenda grunnskóla sem skipaðir voru til starfa
af menntamálaráðherra fyrir flutning grunnskóla frá ríki til sveitarfélaga 1. ágúst
1996 og starfa enn á grundvelli slíkrar skipunar gildir eftirfarandi:
Starfsmaður getur tilkynnt um starfslok sín með þriggja mánaða fyrirvara miðað
við mánaðamót. Um starfslok vegna aldurs gildir gr. 14.10. Um starfslok vegna
niðurlagningar gildir gr. 14.12.
Um lausn starfsmanns frá starfi eða eftir atvikum frávikningu vegna ávirðinga
gilda sömu reglur og kveðið er á um í gr. 14.9 um uppsögn og frávikningu.

