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Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00
med Lärarnas Samverkansråd
Den 21 december 2000 träffades en femårig överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor – ÖLA 00 – mellan Svenska Kommunförbundet,
och Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag –
KFF å ena sidan samt Lärarnas Samverkansråd å den andra. Överenskommelsen återfinns i cirkulär 2000:145. Redogörelsetext till överenskommelsen
återfinns i cirkulär 2001:15.
De centrala parterna var införstådda med att förhandlingar om AB och PFA
skulle föras med samtliga berörda parter i samband med Avtal 01. Den
15 juni 2001 har träffats överenskommelse om vissa ändringar i AB. Överenskommelsen innebär dessutom att vissa ändringar har gjorts som en konsekvens av övriga överenskommelser.
Löneavtalet, AB 01, Bilaga M till AB 01 samt Bilagorna 4 och 5 till ÖLA 00 har
fr.o.m. 2001-04-01 fått delvis ändrat innehåll. De nya bilagorna ersätter tidigare bilagor. Bilagorna, förutom AB 01, bifogas.
Följande har hänt
Bilaga 1, Löneavtal 00, är likalydande med undantag för § 2 punkterna 4
och 9. Punkt 4 hanterar beräkning av underlagssumma för att bestämma det
garanterade utfallet. Nu utgörs lönesumman av summan av den fasta kontanta lönen för tillsvidareanställda arbetstagare med månadslön.
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Därmed faller en del anställda utanför denna beräkning, det gäller främst
visstidsanställda. Även för denna grupp arbetstagare behöver översyn av lön
göras. För det fall att visstidsanställningen har lång varaktighet (mer än 12
månader) bör årlig löneöversyn övervägas. Denna görs utanför beräkningsbestämmelserna men med prövning utifrån de lönepolitiska grunder som
gäller för arbetsgivaren.
Näraliggande med den här problematiken är också lönesättning vid anställning av arbetstagare för längre eller kortare tid. Även i sådana fall har arbetsgivaren att utifrån gällande lönepolitiska grunder pröva vilken lön som ska
utges. Det gäller i princip för varje ny anställning som ingås, inklusive anställning för viss säsong eller visst arbete.
Den ändrade lydelsen av § 2 punkt 9 innebär att samtliga arbetstagare med
månadslön erhåller den s.k. ettårslönen efter 12 månaders provanställning.
Bilaga 4 , Centrala och lokala protokollsanteckningar, innehåller en skrivning
i avsnitt 2 punkt 1, ”Annan åtgärd än lön” som är delvis samma skrivning
som den som tidigare behandlade försöksverksamhet med arbetstidsförkortning. Den nya skrivningen pekar på vikten av att hantera och beakta de fall
där löneöversyn innebär annat än löneåtgärd.
Bilaga 5, Centrala protokollsanteckningar, innehåller dels en förändrad anteckning om fackliga förtroendemän och dels en ny anteckning om partsgemensamt arbete rörande arbetsmiljö, personal- och kompetensförsörjning.
Bilaga M, Arbetstider m.m.för lärare. Punkterna 4 samt 5b har tagits bort, vilket innebär att Bilaga M i sin helhet gäller även timavlönade arbetstagare,
med undantag för punkterna 7, Arbetstid och 8, Ferielön vilka gäller för arbetstagare anställda med villkor enligt AB § 6 mom. 1, d.v.s. arbetstagare som
är anställda med månadslön.
För ändringar i AB, inklusive protokollsanteckningar, kommer redogörelse
att lämnas i särskilt cirkulär.

Beslut erfordras inte av personalorganet
De överenskomna ändringarna ingår enligt gällande kollektivavtal om lön
och allmänna anställningsvillkor m.m. i det lokala kollektivavtalet – LOK 00.
Det erfordras därför inte något särskilt beslut från kommunens sida med anledning av den träffade överenskommelsen.
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Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det
till beslutsprotokoll eller dylikt noteras
att de lokala kollektivavtalen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. –
LOK 00 – med Lärarnas Samverkansråd från och med 2001-04-01 ändrats på
sätt som de centrala parterna enats om enligt § 2 i förhandlingsprotokollet
2001-06-15, Överenskommelse om ändringar och tillägg till ÖLA 00.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen
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