Kjaramálin...

HVAÐ ER HVAÐ?

Kynningarfundur Arkitektafélags Íslands 7. janúar 2020

Persónur og leikendur í kjaramálum arkitekta…
Kjaradeild AÍ
Þeir sem greiða í BHM eru í kjaradeild AÍ

Í kjarnefnd eru:
Una Eydís Finnsdóttir og Sigríður Maack
Gerður Jónsdóttir situr samningafundi

SAMARK
Samtök arkitektastofa, áður FSSA
Eru aðilar að Samtökum Iðnaðarins, SI
og Samtökum Atvinnulífsins, SA

Í samninganefnd eru:
Páll Gunnlaugsson, Heba Hertevig
og Þorvarður L Björgvinsson

Sjúkrasjóður Arkitektafél. Ísl.

Í stjórn sjóðsin eru:
Jóhannes Þórðarson, Ásgeir Ásgeirsson
og Ólafur Axelsson

Sjúkrasjóður sem greitt er í
skv. síðasta kjarasamningi frá 2013

Efni fundar...
Hvað er hvað í kjaramálum?
●
●
●
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Óvissa um réttindi og skyldur
launþega og atvinnurekenda
Mikilvæg hugtök í kjaramálum
Mikilvægi ráðningarsamninga
Helstu atriði kjarasamninga

Forsagan /
staða kjaramála
●
●
●

Stéttarfélagið AÍ
Síðasti kjarasamningur og tilraunir til
endurnýjunar
Sjúkrasjóður Arkitektafél. Ísl.

Markmið kjarasamnings
og ferlið framundan
●
●

Aðild að kjarasamningi annarra
stéttarfélaga innan BHM
Ferli við gerð nýs kjarasamnings

BHM og AÍ...
BHM er bandalag 27 stéttarfélaga sem ýmist hafa eigin kjarasamninga eða sameiginlega
kjarasamninga

AÍ varð stéttarfélag innan BHM 2014 en eftir er að ganga frá kjarasamningi
Aðild að AÍ er með tvennum hætti:
...fagaðild sem veitir rétt til þátttöku í málum öðrum en stéttarfélagsmálum
...stéttarfélagsaðild veitir rétt til þátttöku í fag- og stéttarfélagsmálum
Nýr kjarasamningur gildir fyrir þá sem hafa stéttarfélagsaðild að AÍ og greiða í BHM

Síðasti kjarasamningur...
Kjarasamningur
Félags sjálfstætt starfandi arkitekta, FSSA
og Launþegafélags Arkitekta, LA
Réttindasamningur, þ.e.a.s. engar launatölur
Gildistími 1. mars 2013 - 28 febrúar 2014
Hefur ekki verið endurnýjaður síðan
Sjá https://ai.is/wp-content/uploads/2013/02/Kjarasamn-FSSA-AI-jan-20130001.pdf

Tilraunir til endurnýjunar kjarasamnings...
Í millitíðinni er FSSA orðið að SAMARK (Samtökum Arkitektastofa)
og jafnframt aðili að SI (Samtökum Iðnaðarins) sem eru svo aftur aðili að SA (Samtökum
atvinnulífsins)
Til að SAMARK gæti gert nýjan kjarasamning við arkitekta þurfti AÍ að verða stéttarfélag
AÍ gerðist stéttarfélag innan BHM (Bandalagi háskólamanna) árið 2014
og vinna hófst við gerð nýs kjarasamnings
...en þrátt fyrir að margir fundir hafi verið haldnir til að koma á nýjum kjarasamningi
hefur umræðan sífellt strandað á “Stóra sjúkrasjóðsmálinu”
m.ö.o. málefnum Sjúkrasjóðs Arkitektafél. Ísl.

Örstutt um Sjúkrasjóð Arkitektafél. Ísl. ...

Forsaga Sjúkrasjóðs Arkitektafél. Ísl. ...
Lífeyrissjóður Arkitekta og Arkitektafélag Íslands áttu saman
Ásmundarsal. Fjármálum var ruglað saman og vond arfleifð
skapaðist. Húsið var selt og fjármál LA og AÍ aðgreind
Þegar Lífeyrissjóður Arkitekta sameinaðist Lífeyrissjóði
Tæknifræðinga í LAT verður Sjúkrasjóður Arkitekta sjálfstætt
fyrirbæri
1999 var gerður samningur milli Sjúkrasjóðsins og VR um
“...inngöngu arkitekta í sjúkrasjóð VR...og Sjúkrasjóður VR
yfirtekur eignir Sjúkrasjóðs Arkitekta...”.
VR tók að sér þjónustu við sjóðfélaga og VÍB (nú Almenni)
var falið að sjá um vörslu og ávöxtun sjóðsins
Eftir 3 ár skyldi endurmeta samninginn

Staða Sjúkrasjóðs Arkitekta núna...
Umsamin endurskoðun samnings eftir 3 ár átti sér aldrei stað
Ekkert varð af inngöngu AÍ í VR eins og vonir VR stóðu til
Þess í stað hefur AÍ gerst aðili að BHM
Í þau 20 ár sem liðin eru hefur VR lagt út fyrir greiðslum til sjóðsfélaga
en ekki enn rukkað sjúkrasjóðinn á móti
SA hefur ítrekað óskað eftir uppgjöri en VR hefur færst undan
Ágreiningurinn er sá að VR lítur svo á að með samkomulaginu 1999 hafi
fjármunir SA runnið til sjúkrasjóðs VR en stjórn SA og lögfræðistofan Mandat
fallast ekki á þá túlkun enda fór endurskoðun samkomulags aldrei fram og
prókúra er enn í höndum sjóðsins

Hvað kemur þetta gerð kjarasamninga við ?
Kjarasamningur kveður á um í hvaða sjúkrasjóð skuli greiða
Þar sem AÍ er aðili að BHM verður ákvæði í nýjum kjarasamningi
um að greiða skuli í sjóði BHM, þar á meðal sjúkrasjóð BHM
Samkvæmt stjórn Sjúkrasjóðs Arkitektafél. Ísl. er markmiðið að leggja sjóðinn
niður en til þess að það sé hægt verður að leysa áreininginn við VR
Uppi er því ákveðin pattstaða því á meðan ekki er gerður nýr kjarasamningur
gildir sá síðasti og á meðan ekki er leyst úr ágreiningi við VR er greitt í SA

Hvað er hvað í kjaramálum?
Með aðild AÍ að BHM og gerð nýs kjarasamnings við SAMARK
er markmiðið að eyða ríkjandi óvissu um réttindi og skyldur
bæði launþega og launagreiðenda
Mikilvægt er að arkitektar séu meðvitaðir um kjör sín og
þekki helstu hugtök og lykilatriði í samningum um kjör

Mikilvæg hugtök í kjaramálum...
ráðningarsamningur

kjarasamningur

sjúkrasjóður

Samningur sem atvinnurekandi
gerir við sína starfsmenn

Samningur um réttindi og
skyldur starfsmanna og
vinnuveitenda

Ákveðið hlutfall af launum er
greitt í sjúkrasjóð

Þar er tilgreint hvaða
kjarasamningi eigi að fylgja
varðandi réttindi og skyldur

að
MJÖG mikilvægt er
gera ráðningarur
samninga svo rétt
og skyldur beggja
aðila séu á hreinu

Ýmist milli...
stéttarfélags launþega og félags
atvinnurekenda
eða...
starfsmanna og fyrirtækis s.k.
vinnustaðasamningur
Geta ýmist verið kjarasamningar
eða réttindasamningar

Í langvarandi veikindum greiðir
sjúkrasjóður sjúkradagpeninga
eftir að launagreiðslum
atvinnurekanda lýkur

Helstu atriði kjarasamninga...
Gamli samningurinn er ekki í takt við
Samninga sem gerðir eru í dag...
Hefur til að mynda ekki ákvæði um...
11,5% mótframlag í lífeyrissjóð, starfsmannaviðtöl /
innihald ráðningarsamninga /orlofs- og desemberuppbót/ mæðraskoðun /veikindarétt fósturforeldra
vegna barna / uppsögn / greiðslur í starfsmenntunarsjóð / trúnaðarmenn...osfrv.
Skoðum helstu atriði...

Réttur til launa í veikindum…
Kjarasamningur kveður á um lengd tímabils sem atvinnurekanda er skylt að
greiða starfsmanni laun í tilfelli af langvarandi veikindum.

Gamli samningurinn

2 mánuðir

Ekki tilgreint hvort miðað er við
sama vinnuveitanda

Kjarasamningar á
almennum markaði
(BHM og SA ofl.)
á 1. ári………….2 dagar á mán
á 1.-5. ári……..2 mánuðir
á 5.-10. ári…...4 mánuðir
eftir 10 ár…..6 mánuðir
Hjá sama vinnuveitanda

Munið…
Í kjarasamningi
eru
lágmarksákvæ
ði
...alltaf má sem
ja
um betri kjör

Starfsmaður sem hefur áunnið sér rétt til 4
eða 6 mánaða launa í veikindum, og skiptir
um vinnustað, á rétt á launum í 2 mánuði á
hverjum 12 mánuðum

Í kjarasamningum er kveðið á um í hve langan tíma starfsmaður fái laun
frá atvinnurekanda sínum í tilfelli af langvarandi veikindum.
Að því tímabili loknu taka við greiðslur sjúkradagpeninga úr sjúkrasjóði
sem ákvarðast af úthlutunarreglum sjúkrasjóðanna
Í kjarasamningum á almennum markaði, VR og fleiri félaga, er kveðið á
um launagreiðslur í 2, 4 eða 6 mánuði eftir starfsaldri viðkomandi
Í síðasta kjarasamningi arkitekta var launagreiðslutímabilið
2 mánuðir óháð starfsaldri.
Þegar samkomulagið við VR var gert árið 1999 þótti arkitektastofum stór
biti að greiða starfsmönnum í veikindaleyfi laun lengur en í 2 mánuði.
Því var samið um að greiða 0,5% meira í sjúkrasjóð til að halda inni
ákvæði um 2ja mánaða launagreiðslur í veikindaleyfum

Sjúkrasjóðsréttindi…
Í kjarasamningi er kveðið á um hve háa prósentu af launum skuli greiða í sjúkrasjóð
Í reglum sjúkrasjóðs er kveðið á um hlutfallstölu og tímabil sjúkradagpeninga
Stjórnir sjúkrasjóða geta ákveðið einhliða að breyta hlutfallstölu og tímabili sjúkradagpeninga
Heimilt er að greiða eingreiðslu í Sjúkrasjóð BHM vegna félagsmanna við flutning milli sjúkrasjóða

Gamli samningurinn

Kjarasamningur
BHM og SA

Kjarasamningur
VR og SA

1,5% af heildarlaunum

1% af heildarlaunum

1% af heildarlaunum

Í samkomulagi AÍ og VR frá
1998 er ákveðið að greiða
0,5% hærra iðgjald vegna
einungis 2ja mánaða rétts til
launa frá atvinnurekanda

Sjúkrasjóður BHM:
sjúkradagpeningar eru 80%
af grunni inngreiðslna
sl. 4 mánuði
Greitt er í 4 mánuði

Sjúkrasjóður VR:
sjúkradagpeningar eru 80%
af meðallaunum
sl. 6 mánuði
Greitt er í 7 mánuði

Lífeyrisréttindi…
Mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð hefur farið stighækkandi á almennum markaði frá árinu
2016
Sumar arkitektastofur hafa fylgt almennum hækkunum þótt kjarasamningur
arkitekta hafi ekki verið endurnýjaður

Gamli samningurinn

Kjarasamningar á
almennum markaði BHM
og SA o.fl.

8%

11,5%

mótframlag í lífeyrissjóð

mótframlag í lífeyrissjóð

ið að tala
Hér erum v
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r
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ður öllum
tryggja ver
arkitektum

Orlofsréttindi…
Samkvæmt lögum er lágmarks orlof 24 dagar
Áunninn orlofsréttur endurnýjast eftir 3 ár hjá nýjum vinnuveitanda
Sá sem hefur áunnið sér aukin orlofsréttindi mun ekki missa þau

Ákvæði um
orlofsréttindi m
iðað
við lífaldur sta
ngast
nú á við lög

Munið…
ningi eru
Í kjarasam
kvæði…
lágmarksá
emja um
Alltaf má s
betri kjör

Gamli samningurinn

Kjarasamningar
á almennum markaði
(BHM og SA ofl.)

Að 32 ára:
24 dagar / 10,17 % *

5 ár í sömu starfsgrein:
25 dagar / 10,64% *

32 - 40 ára:
27 dagar / 11,59 % *

5 ár hjá sama vinnuveitanda:
27 dagar / 11,59% *

40 ára og eldri:
30 dagar / 13,04 % *

10 ár hjá sama vinnuveitanda:
30 dagar / 13,04 % *

*orlofslaun á unna yfirvinnu

*orlofslaun á unna yfirvinnu

Orlofs- og desemberuppbót ...
Ákjósanlegt væri að í kjarasamningi væri sérákvæði um uppbætur
til að hægt væri að fylgja eftir hækkunum á almennum markaði

Skoða þarf í hve
rju
tilviki fyrir sig
hvernig
greiðslum á orl
ofs- og
desemberuppb
ótum er
háttað

Gamli samningurinn

Kjarasamningar á
almennum markaði
(BHM og SA ofl.)

Engin ákvæði

Skýr ákvæði

Hugsanlega hefur á fyrri árum
verið samið um að fella
uppbætur inn í mánaðarlaun
arkitekta en það er ekki hægt að
staðfesta

Heimilt að semja um að fella
uppbætur inn í mánaðarlaun eða
semja um annan greiðsluhátt en
skilyrt er að tilgreina greiðsluhátt í
ráðningarsamningi

Réttur til endurmenntunar ...
Í Starfsmenntunarsjóður BHM er hægt að sækja um allt að 120 þús á 24 mánaða grundvelli
Í Starfsþróunarsetur BHM er hægt að sækja um allt að 425 þús á 24 mánað grundvelli

Gamli samningurinn

Kjarasamningar á
almennum markaði
(BHM og SA ofl.)

10 dagar í endurmenntun

_ekki tilgreindur fjöldi daga
_greitt í Starfsmenntunarsjóð
_hægt að semja um að greitt
sé í Starfsþróunarsetur

Þessi
dagafjöldi er
einstaklega
mikill
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Markmið AÍ í kjarasamningsviðræðum og framtíðarsýn...
Komast í hóp hinna 13 stéttarfélaga innan BHM sem eiga
sameiginlegan réttindasamning við SA
Endurnýjun þess samnings er í föstum skorðum og myndi líklega
halda vel í við breytingar á vinnumenningu á almennum markaði.
Slæmt að dragast aftur úr vegna smæðar okkar félags
Sá samningur verður laus árið 2021
Í millitíðinni gerum við svipaðan samning við SA sem gildir til 2021
Í framtíðinni vildum við gjarnan gera stofnanasamninga við
ríki og borg líkt og FÍN ofl.
Í dag missir AÍ félaga úr kjaradeild (og oft fagdeildinni líka) þegar
þeir fara að vinna fyrir ríki eða borg

Helstu atriði í samningaviðræðum…
Sameiginlegur vilji til að gera kjarasamning sem er hliðstæður
öðrum samningum á almennum markaði
Gamli samningurinn betri að sumu leyti
_ vinnutími aðeins styttri, munar 20 mín á viku. Almennir frídagar fleiri.
_ 10 daga réttur til endurmenntunar
_ einungis 2ja mánaða launað tímabil í veikindum

Kjarasamningur BHM betri hvað varðar
_ lífeyrisréttindi
_ skýrari ákvæði varðandi réttindi og skyldur bæði launþega og launagreiðenda
_ skýr ákvæði um orlofs- og desemberuppbót

Verið að skoða útfærslu á skammtíma samningi sem gæti gilt fyrir alla
sem starfa á arkitektastofum, líka þá sem greiða í aðra sjúkrasjóði
_ s.s. fyrir arkitekta, innanhússarkitekta, landslagsarkitekta og etv. aðra

Samningaviðræður og ferlið framundan...
Kjaranefnd og framkvæmdastjóri AÍ hafa fundað með lögfræðingi BHM
og lögfræðingi SI nokkrum sinnum í aðdraganda samningaviðræðna
til að afla upplýsinga og álita
Haustið 2019 voru haldnir tveir samningafundir AÍ og SAMARK
Samingaviðræður munu hefjast að nýju í janúar 2020
Þegar drög að nýjum kjarasamningi liggja fyrir verður efnt til rafrænnar
atkvæðagreiðslu meðal félagsmanna í SAMARK og kjaradeildar AÍ um
samþykkt hans

Næstu skref...
Stefnt er að því nýta gluggann sem gefst á árinu 2020 til að...
að gera nýjan skammtíma kjarasamning milli AÍ og SAMARK
þar sem mögulega yrði gefinn kostur á því að greiða í aðra sjúkrasjóði
samhliða Sjúkrasjóði BHM
og...
hefja atlögu að lausn ágreinings SA og VR en stjórn sjúkrasjóðsins mun
halda fulltrúum AÍ og SAMARK upplýstum um gang mála

...vilt þú vera með?
Ef þú vilt hafa aðkomu að nýjum kjarasamningi þarft ÞÚ að sækja um stéttarfélagsaðild að AÍ og greiða tilskilin gjöld
til BHM

“...en það var ekki vel séð að færa mig í BHM”
Ef þú greiðir í Sjúkrasjóð Arkitektafél. Ísl.
þarft ÞÚ að opna umræðuna meðal
sjóðfélaga og þrýsta á um að ágreiningur
við VR verði leystur

Á éééég að gera það? ? ?

...klárum þetta 2020 !

...vilt þú vera með?
Ef þú vilt hafa aðkomu að nýjum kjarasamningi þarft ÞÚ að sækja um stéttarfélagsaðild að AÍ og greiða tilskilin gjöld
til BHM

“...en það var ekki vel séð að færa mig í BHM”
Ef þú greiðir í Sjúkrasjóð Arkitektafél. Ísl.
þarft ÞÚ að þrýsta á stjórn sjóðsins um
að leysa ágreining við VR hið bráðasta

Á éééég að gera það? ? ?

...vilt þú vera með?
Ef þú vilt eiga aðild að nýjum
kjarasamningi þá verður ÞÚ að sækja um
stéttarfélagsaðild að AÍ og fá
vinnuveitanda þinn að greiða tilskilin
gjöld til BHM

“...en það var ekki vel séð að færa mig í BHM”
Ef þú greiðir í Sjúkrasjóð Arkitektafél. Ísl.
þarft ÞÚ að óska eftir aðalfundi í SA og
skora á stjórn SA að leysa ágreining við
VR hið bráðasta !!!

Á éééég að gera það? ? ?

