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Kompensation för lärarnas löneökning vårterminen 1989 m m
STATSBIDRAG FÖR DELAVTAL OM GENERELL LÖNEÖKNING 1989
Delavtalet om generell löneökning för statligt anställda träffades efter det att
regeringen hade fattat beslut om veckotimpriser för läsåret 1988/89. Avtalet innebär
att lönerna höjdes med 4 procent och 100 kronor per månad från och med den 1
januari 1989. Månadslönen skulle dock höjas med minst 540 kronor. Dessutom
utbetalades ett engångsbelopp på 600 kronor. Utbetalningarna avseende första
halvåret skedde i juli.
Kommunförbundet har skrivit till utbildningsdepartementet och krävt att
kompensation utbetalas i samband med slutregleringen av driftbidragen för
grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning avseende läsåret
1988/89. Förbundet begär dessutom att förskotten för grundskolan avseende läsåret
1989/90 räknas upp med hänsyn till delavtalet. Om kommunerna inte kompenseras
på dessa sätt innebär det stora ränteförluster i och med att kompensationen då
kommer först hösten 1990. Förskotten till gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning höjs automatiskt eftersom förskotten till dessa skolformer skall
betalas ut i aktuellt löneläge.
EFFEKTER AV 1988 ÅRS AVTAL
På grund av att 1988 års avtal översteg den av regeringen fastställda utgiftsramen
minskas statsbidragen till gymnasieskolan med 1 procent. Enligt förordningen om
statsbidrag till driften av gymnasieskolor har kommunerna "... att i nödvändig
utsträckning rationalisera organisationen så att merkostnader för huvudmannen
undviks. Elevernas undervisningstid får inte påverkas" (SÖ-FS 1989:67 8 §).
Minskningen görs på förskotten. För kommunala vuxenutbildningen görs
minskningen genom att antalet timmar som fördelas till kommunerna minskas med 1
procent. Grundskolan berörs inte av denna besparing.
HÖJDA ARBETSGIVARAVGIFTER
En tillfällig arbetsmiljöavgift införs från och med den 1 september 1989 till och med
den 31 december 1990. Avgiften uppgår till 1,5 procent av lönesumman.
Arbetsmiljöavgiften kommer inte att ingå i underlaget för statsbidragen till skolan.
ATP-avgiften höjs med 2 procent och folkpensionsavgiften sänks med 2 procent från
och med 1990.
De sociala avgifterna beräknas för läsåren 1989/90 och 1990/91 uppgå till 38,7
respektive 38,3 procent.
I beräkningen har hänsyn tagits till att miljöavgiften påverkar del av läsåren.

Statsbidragen till skolan för arbetsgivaravgiften beräknas för läsåren 1989/90 och
1990/91 till 22,9 procent.
NYA REGLER OM ERSÄTTNING VID FÖRÄLDRALEDIGHET M M
Arbetsgivarinträdet beträffande föräldrapenning slopas från och med den 1 juli 1989.
Föräldrapenningen kommer i fortsättningen att betalas av försäkringskassan direkt till
arbetstagaren.
Driftbidraget till skolan kommer med anledning av denna förändring att minska.
Detta får effekt redan läsåret 1989/90 genom att förskotten har räknats om.
Med anledning av att arbetsgivarinträdet slopas beträffande föräldrapenning sänks
förskotten med 2 procent för grundskolan, 0,75 procent för gymnasieskolan och 1
procent för kommunal vuxenutbildning.
Från och med 1 januari 1989 har lärare lön utan avdrag vid sjukdom. Detta gäller i
högst 105 dagar därefter görs ett avdrag på 6 procent.
För de lärare som begärt utträde ur arbetsgivarinträdet betalar kommunen nu 10
procent av lönen vid sjukdom. Denna ersättning benämns sjukpenningtillägg. Även
vid föräldraledighet betalar kommunen 10 procent av lönen, s k
föräldrapenningtillägg. Resterande 90 procent betalas av försäkringskassan.
Kommunens ökade kostnader för ändrade sjukavdrag, sjukpenningtillägg och
föräldrapenningtillägg kommer att ingå i underlaget för beräkning av statsbidragen.
Eventuella frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Laina Kämpe,
skolsektionen, tfn 08-772 46 37, Lars Asplund, personalpolitiska avdelningen , tfn 08772 47 34 och Jane Granström, kommunalekonomiska avdelningen, tfn 08-772 42 51.
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