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ÖLA 2000. Åtgärder i samband med förändring av lönesystem
Bakgrund
ÖLA 2000 innebär stora förändringar vad avser lärarnas arbetstid och lönesystem. Övergången till individuellt och differentierat lönesystem kräver en
genomgång av de ersättningar i olika former som utgått till lärarna vid sidan
av tariffsystemet.
I samband med förändringarna i ÖLA 2000 avseende lönesystem samt avvecklingen av de centrala specialbestämmelserna var de centrala parterna i
1995 års förhandlingar överens om att de lokala avtal och praxis som byggde
på det tidigare regelverket skulle upptas till förhandling. Dessutom skulle
avlösning i vissa fall ske av tidigare utbetalda ersättningar och lönetillägg. I
normalfallet var tidpunkterna för förändringarna nyåret 1995/96 och höstterminen 1996. I avtalet hanterades detta i Bilaga 3 till ÖLA 2000, Partsarbete
och övergångsbestämmelser.
Samverkansrådet har under tiden sedan ÖLA 2000 tecknades, vid ett flertal
tillfällen framfört synpunkter på att övergångsbestämmelserna inte tillämpats
i kommunerna på det sätt som de centrala parterna avsåg vid tecknandet av
ÖLA 2000. Samverkansrådet har bland annat menat att avlösningsdiskussionerna i många fall kommit att dra ut alltför långt på tiden.
Vid de centrala översättningsförhandlingarna kom detta att bli en av de frågor som Samverkansrådet ville ha en lösning på och som ett resultat av förhandlingarna har ett antal skrivningar tagits in i CÖA 98 i en ny underbilaga
3 till Bilaga 3.
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Det är viktigt att konstatera att det utrymme som finns att fördela i den särskilda löneöversynen (10%) är kopplad till utveckling av skolan och förändrade arbetsformer.

Lokala avtal och praxis m.m.
Om förhandling enligt ÖLA 2000, Bilaga 3, II, p 6 angående lokala avtal och
praxis m.m. ännu inte upptagits eller slutförts ska sådan förhandling nu föras. Förhandlingen ska slutföras senast i samband med de lokala löneöversynsförhandlingarna 1998. Vid denna förhandling, som förs parallellt med
löneöversynsförhandlingen, kan lokal part begära att de centrala parterna
medverkar i den lokala förhandlingen. I detta förhandlingsarbete kan också
part begära ett uttalande från den särskilt rådgivande nämnden som finns
beskriven i ÖLA 2000 Bilaga 3, I, punkt 6.
Det är viktigt att dessa förhandlingar slutförs. Det kan annars förväntas att
Samverkansrådet kommer att ställa krav på att dessa förhandlingar ska kunnas föras vidare till central nivå. Samverkansrådet kan fr.o.m. den 1 november 1998 påkalla förnyad förhandling beträffande förhandlingsordningen
avseende ÖLA 2000, Bilaga 3, II p 6 lokala avtal och praxis.
Ersättningar kan ha utgått i form av arvoden, lönetillägg, nedsättningar och
s.k. nedsättningsarvoden. Med nedsättningsarvoden avses överenskommelser där man av olika anledningar valt att ersätta arbetstagaren med en nedsättning av undervisningsskyldigheten men där arbetstagaren fortsatt att
fullgöra full undervisning. Med praxis avses exempelvis
MBL-överenskommelser, ensidiga arbetsgivarbeslut, överenskommelser
mellan arbetsgivare och enskilda arbetstagare. Ett lämpligt tillvägagångssätt
kan vara att som underlag för förhandlingen göra en analys på den enskilda
skolan av vilka ersättningar som utgick vid förändringen av lönesystemet.
Det eventuella värdet av ersättningarna som överenskommes vid förhandlingarna fördelas endera direkt till individ eller till pott/kollektiv för fördelning till individer

Avlösningar enligt ÖLA 2000 Bilaga 3, III, p 4–5.
Vid övergången från tarifflön till fast kontant lön nyår 1995/96 skulle punkten 4 som avser bl.a. MLT, adjunktstillägg m.m. avlösas enligt den teknik som
redovisas i punkten.
Såvida inte lokala parter överenskom om annat skulle enligt punkt 5 den
särskilda löneöversynsförhandlingen 1996 tillföras ett utrymme motsvarande
värdet av ersättningar till berörda arbetstagare enligt BOK 423 beloppsbilaga.
Om inte så redan skett ska avlösningarna enligt punkterna 4 och 5 fullföljas
snarast, dock senast 1998-09-30 (se CÖA 98 underbilaga till bilaga 3, p 2,
anm 3).
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Avlösning av tilläggstimmar enligt ÖLA 2000, Bilaga 3, III, p 6
Denna punkt blir tillämplig i samband med att regleringen av undervisningsskyldigheten upphör. För de arbetstagare som lämnar usk-regleringen
ska tilläggstimmar inlösas enligt anvisningar i punkten. När avlösningen har
skett har också begreppen undervisningsskyldighet och tilläggstimme upphört i avtalstextsammanhang.
När avlösning ska ske kan det vara nödvändigt att se över det totala antalet
tilläggstimmar och även fördelningen av dessa mellan olika lärare. Därefter
bedömer arbetsgivaren det framtida behovet av undervisning. I samband
med denna bedömning ska överläggningar mellan de lokala parterna äga
rum. Syftet med överläggningen är att arbetsgivaren ska redovisa de överväganden som ligger till grund för arbetsgivarens ställningstaganden. Resultatet av denna överläggning ska inte ha kollektivavtals ställning.
En arbetstagare som vid avregleringen har någon eller några tilläggstimmar
och som fortsättningsvis bedöms ha lika mycket undervisning ska genom
tillämpningen av punkten ersättas för dessa genom en höjd fast kontant lön.
Även i kommuner där det förekommer att undervisningen fördelas av respektive arbetslag måste avlösning ske enligt denna punkt.
För det fall arbetsgivaren gör bedömningen att det inte är aktuellt att ”tilläggstimmarna” ska fullgöras under nästkommande läsår är det inte aktuellt
att lösa av dessa.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Håkan Söderberg,
Lena Emanuelsson och Marianne Hörding.
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