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Kommunalt Huvudavtal - KHA 94
Parter
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska
kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund å ena sidan, samt
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet) å den andra
§1
Parterna träffar överenskommelse om bilagda Kommunalt Huvudavtal - KHA 94 med Samverkansrådet som part.
§2
Det antecknas att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund träffat
avtal om bildandet av ”Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd” (Bilägges).
Samverkansrådet skall leda förbundens verksamheter vad gäller
Avtal (ÖLA) 2000 och genomförandet av annan central förhandlingsverksamhet samt konfliktsamverkan.
Samverkansrådet består av de två förbundens presidium och är beredningsorgan och förhandlingsdelegation i förhandlingsfrågor.
Beslut fattas av de två förbundens respektive förbundsstyrelser
(”Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för Samverkansrådet”).
Besluten skall vara eniga annars återförs frågan till Samverkansrådet. Denna beslutsordning gäller både vid centrala förhandlingsfrågor och vid beslut om arbetsmarknadskonflikt.

§3

Parterna är ense om att bestämmelserna i KHA 94 äger tillämpning
på arbetstagare anställda hos kommun, landsting, församling eller
kyrklig samfällighet.
Bestämmelsen äger jämväl tillämpning på arbetstagare anställda
hos kommunalförbund och kommunala företag för vilka Svenska
Kommunförbundet eller Landstingsförbundet är central part.
§4
Arbetsgivare skall informera respektive lokal arbetstagarorganisation om arbetsgivarens tolkning av frikretsens omfattning enligt § 29
KHA 94.
Med kollektivavtalsförhandlingar enligt § 29 KHA 94 avses såväl
intresse- som rättstvisteförhandlingar.
§5
Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation skall informera
varandra om ändringar av respektive parts organisationsstruktur
som påverkar tillämpningen av Kap III i huvudavtalet (Förhandling
i rättstvist).
§6
Parterna är ense om att § 22, första stycket, inte innebär att en part
genom att ensidigt påkalla medling kan inhibera av motpart varslad
stridsåtgärd.
§7
Parterna är överens om att rekommendera sina medlemmar att som
lokalt avtal anta bilagda Kommunalt Huvudavtal - KHA 94 - med
Samverkansrådet som part.
Parterna är därvid överens om att lokalt kollektivavtal skall anses
ha kommit till stånd genom att kommunens personalorgan beslutar
att anta bestämmelserna som lokalt kollektivavtal och tillställer arbetsorganisation, som begär det, protokollsutdrag över beslutet.

§8
Överenskommelsen ersätter fr.o.m. - 1997-10-01 hittills gällande
KHA 94 med TCO-OF´s förbundsområde lärare som part.
Vidare ersätter denna överenskommelse fr.om. samma tidpunkt den
interimistiska förhandlingsordningen (1994-06-16) med Lärarnas
Riksförbund som part.
§9
Huvudavtalet KHA 94 gäller mellan de centrala parterna tills vidare
med en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Uppsägningen
skall för att vara giltig ske skriftligen och vara åtföljd av förslag till
ny överenskommelse.
Skulle Samverkansrådet upphöra eller förutsättningarna på ett väsentligt sätt ändras upphör denna överenskommelse att gälla och
förhållandena återgår till det som gällde före denna överenskommelses träffande (eller motsvarande).

§ 10
Förhandlingarna förklarades avslutade.
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