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Huvudöverenskommelse med AkademikerAlliansen
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

AkademikerAlliansen tecknade 2001-06-15 en tillsvidareöverenskommelse –
ÖLA 01 – med första möjliga uppsägningstidpunkt 2005-03-31. Denna
uppsägningstidpunkt utnyttjades inte av någon part varför avtalet nu löper vidare
med uppsägningsmöjlighet varje år med verkan från 1 april.
Formellt sett utgör den nu träffade överenskommelsen ändringar och tillägg till
ÖLA 01 enligt § 2 i det förhandlingsprotokollet. Parterna har valt att kalla dessa
ändringar och tillägg för ”HÖK 05”.
Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den
bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens
innehåll.
Innehållet i Huvudöverenskommelsen
•

Överenskommelse har träffats om ändringar och tillägg till gällande
tillsvidareöverenskommelse.

•

Inget garanterat utfall

•

Löneöversyn genomförs årligen per den 1 april

•

Likalydande Löneavtal för landsting/regioner, kommuner och företag
tillhörande Pacta med tre vägar för lönesättning enligt följande:
o Lönesättning i dialog chef – medarbetare
o Lönesättning genom traditionell förhandling
o Möjlighet till överenskommelse om lokal förhandlingsordning
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•

Löneöversyn chef – medarbetare inleds med en överläggning och avslutas
med en avstämning

•

Inga individgarantier

•

”Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell
lönesättning” ingår

Rekommendation till beslut
De överenskomna ändringarna i ÖLA 01 – benämnda HÖK 05 – tillförs gällande
lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 01.
Beslut om detta fordras därför inte. Om det bedöms lämpligt i klarhetens intresse
eller av annat skäl, kan till protokollet antecknas att ÖLA 01 tillförs de ändringar
– benämnda HÖK 05 – som de centrala parterna enats om i den träffade
överenskommelsen 2005-04-05.
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