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Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvilkor m.m. med Lärarförbundet för TCO-OF:s förbundsområde Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer samt Lärarnas Riksförbund (ÖLA 2000)
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Svenska Kommunförbundet har 1996-02-22 tillsammans med Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund träffat rubricerade överenskommelse.
Överenskommelsen och redogörelse för överenskommelsen biläggs.
Överenskommelsen som gäller för tiden 1995-04-01--2000-03-31 omfattar för
primärkommunernas del följande:
Förhandlingsprotokoll om ÖLA 2000 med nedan angivna bilagor:
Löneavtal 95 (ÖLA 2000 bilaga 1)
Allmänna bestämmelser - AB 95 jämte bilagor (ÖLA 2000 bilaga 2)
Partsarbete och övergångsbestämmelser (ÖLA 2000 bilaga 3)
Centrala och lokala protokollsanteckningar (ÖLA 2000 bilaga 4)
Centrala protokollsanteckningar (ÖLA 2000 bilaga 5) - gäller mellan de centrala parterna
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor - LOK 95 (ÖLA
2000 bilaga 6)
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Överenskommelsen innehåller i huvudsak följande:

Löneavtal 95
I och med ÖLA 2000 omfattas samtliga kommunalt anställda nu i grunden av
samma lönesystem som bygger på centrala grundläggande principer för lönesättning och lokala förhandlingar om fördelning av löneökningsutrymme.
Av bilagda ”Slutbud 19 januari 1996 till Lärarförbundet/LR” framgår utrymmet
totalt och fördelat på lärare, förskollärare m.fl. respektive övriga för lokala
löneöversynsförhandlingar för respektive år. För 1996 har utrymmet för lärare enligt BOK 423 ianspråktagits och fördelats genom centrala åtgärder.
Övriga arbetstagare garanteras 1996 individuellt 300 kronor.
Av avtalet framgår också att för kvarvarande del av avtalsperioden skall centrala översättningsförhandlingar genomföras enligt principen ”samma som för
alla andra och under samma förutsättningar som för alla andra”. Utrymme som på
särskilda grunder tillfaller någon annan arbetstagarorganisation skall således
inte beaktas.
Lärarna lämnar tarifflönesystemet och garanteras från och med 1 januari 1997
1-årslön efter 12 månaders provanställning samt fyra år senare en 5-årslön:

Förskollärare/fritidspedagoger m.fl
Lärare, kommunal musikskola m.fl.
Senarelärare och särskolelärare
Komvux/gymnasiets allmänna ämnen

1–årslön

5–årslön

12.500 kr
13.000 kr
14.000 kr
14.500 kr

14.300 kr
15.150 kr
16.150 kr
16.650 kr

I 1997 års löneöversynsförhandling kan femårsgarantierna ta en stor del av
förhandlingsutrymmet, därför har i avtalet införts en bestämmelse som anger
att högst 2/3 av utrymmet kan tas i anspråk för dessa garantier.

Särskild löneöversyn 1996 - 2000
Med anledning av förändringen av lönesystem och arbetstider har vi avtalat
om särskilda löneöversyner -”vårförhandlingar” - med löneökningstidpunkt
1:a augusti för varje år under avtalsperioden. Utrymmet - som endast beräknas på lärares lönesumma, ej förskollärares m.fl. - är gemensamt för de båda
lärarförbunden
1996
1997
1998
1999
2000

3,75 %
1,5 %
1,0 %
0,0 %
3,75 % (Avser från januari)

Dessa pengar fördelas genom en gemensam förhandling med de båda lärarförbunden i kommunen och ges i första hand till arbetstagare som särskilt
bidragit till skolans utveckling och förnyelse.
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Allmänna bestämmelser
Överenskommelsen inkluderar Allmänna bestämmelser - AB 95 - i lydelse
som med övriga organisationer.

Arbetstid m.m.
På samma sätt som i tidigare överenskommelser upphör nu specialbestämmelserna för förskollärare m.fl. (BOK 306), lärare i kommunala musikskolan
(BOK 415), lärare inom undervisning för svenska för invandrare (BOK 421)
och lärare inom övriga offentliga skolväsendet (BOK 423).
Lärares nya, fr.o.m. HT 1996, arbetstidsbestämmelser innebär i korthet:
• Reglerad arbetstid om 1360 timmar i 194 arbetsdagar/år också för kommunala musikskolan. För lärare i gymnasiets/komvux allmänna ämnen
gäller 1250 tim/år.
• 104 tim/år i genomsnitt per lärare avsätts för kompetensutveckling.
• Introduktionsår med 12 månaders automatisk provanställning för alla
lärare och förskollärare/fritidspedagoger som tidigare inte haft tillsvidareanställning som lärare resp. förskollärare/fritidspedagog.
• Veckobegränsningen ersätts av årsbegränsning av undervisningstiden.
• Att sådan typ av undervisning som normalt inte kräver mer än ringa för
och efterarbete avräknas årsundervisningstiden till hälften.
• Regleringen av undervisningstiden upphör årsskiftet 1999/2000.
• Nytt ferielönesystem som bygger på att ferielönen anses intjänas under de
194 arbetsdagarna per år.

Partsarbete m.m.
Under avtalsperioden planeras ett omfattande partsarbete för skolans förnyelse. I samband med detta behöver möjligheten för de lokala fackliga företrädana att medverka i implementeringen av skolutvecklingspaketet beaktas i
det lokala arbetet.

Kostnader
Beräkning av kostnadsökning biläggs.
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Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta:
att i anledning av träffad Överenskommelse om Lön och Allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundet för TCO-OF:s förbundsområde Lärare
jämte i förbundsområdet ingående organisationer samt Lärarnas Riksförbund (ÖLA 2000) - intill dess lokalt kollektivavtal träffas - för tillämpning i
kommunen fr o m 1995-04-01 anta bestämmelser enligt ÖLA 2000, och
att efter framställning från Lärarförbundet respektive Lärarnas Riksförbund
teckna lokalt kollektivavtal LOK 95 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på
förhandlingssektionen.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Per Reinolf

Bilagor
ÖLA 2000
Redogörelse för ÖLA 2000
”Slutbud 19 januari 1996 till Lärarförbundet/LR” (Sammanställning över
nivåhöjningar.)
Kostnadsökning i procent till följd av överenskommelse med lärarförbunden
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