
 

Partsarbete och övergångsbestämmelser -  
komplettering fr.o.m. 1998-04-01 till 
Bilaga 3 till ÖLA 2000 

1. I ÖLA 2000, Bilaga 3, I, p 4 är de centrala parterna överens om att 
rekommendera de lokala parterna att bilda arbetsgrupper med uppgift 
att stödja den lokala processen kring skolans förnyelse i enlighet med 
skolutvecklingspaketet.  

Sådana grupper ska bildas senast 1998-09-30.  

Arbetsgrupperna bör särskilt uppmärksamma den lokala processen 
kring skolans förnyelse i enlighet med skolutvecklingspaketet vad 
avser gymnasieskolan. 

2. Parterna konstaterar gemensamt att lärares arbetsuppgifter ryms inom 
ramen för årsarbetstiden och att den fasta kontanta lönen, inklusive 
eventuella fasta lönetillägg, utgör ersättning för detta arbete.  

Anmärkningar 

1. Vid tecknandet av ÖLA 2000, Bilaga 3, II, p 6 enades de centrala 
parterna om att i anslutning till de överenskomna förändringarna 
avseende lönesystem samt avvecklingen av de centrala 
specialbestämmelserna skulle lokala avtal samt praxis m.m. som 
byggde på det tidigare regelverket upptas till förhandling av 
lokala parter. Om förhandling ännu inte upptagits eller slutförts 
ska sådan förhandling föras. Eventuellt värde av lokala avtal 
samt praxis m.m. bildar i sådant fall ett utrymme. Sådan 
förhandling ska slutföras senast i samband med den lokala 
löneöversynsförhandlingen 1998. Lokal part kan begära central 
medverkan i den lokala förhandlingen. I detta förhandlingsarbete 
kan part begära ett uttalande från den särskilt rådgivande 
nämnden. 

För denna bestämmelse gäller inte MBL 35 §. 



 

 

2. I ÖLA 2000, Bilaga 3, III, p 4 och 5 reglerades med anledning av 
övergången från tarifflön till fast kontant lön vid årsskiftet 
1995/96 och övergången från BOK 423 till Bilaga M hösten 1996 
hur värdet av vissa särskilda lönetillägg och ersättningar skulle 
omvandlas till fast kontant lön respektive bilda ett utrymme att 
tillföras den särskilda löneöversynen. Om så inte redan skett ska 
detta fullföljas snarast, dock senast 1998-09-30. 

3. I ÖLA 2000, III, p 6 regleras hur avlösning av tilläggstimmar ska 
ske. I samband med att arbetsgivaren ska bedöma det framtida 
behovet av undervisning ska överläggningar mellan de lokala 
parterna äga rum. Resultatet av denna överläggning ska inte ha 
kollektivavtals ställning. 

 


