Information om Lärarlönelyftet – Lägesrapport 24 augusti 2016:
Lärarlönelyftet är ett sökbart statsbidrag som regeringen har beslutat om
Statsbidraget regleras av förordningen ”Förordning om statsbidrag för höjda löner för
lärare och vissa andra personalkategorier (SFS 2016:100)
Totalt avsätts 3 miljarder, max 10% får gå till förskola eller fritidshem
Skolverket ansvarar för att fastställa bidragsramen/huvudman.
Gävle kan ansöka om 25,5 miljoner
Löneökningen för berörda lärare skall ligga inom snittet 2500-3500 kronor (Dvs väljer
huvudmannen ett lägre snitt räcker det till fler lärare)
Lärare som kan komma ifråga måste vara legitimerade (eller om de är yrkeslärare eller
modersmålslärare; tillsvidareanställda)
Lärarlönelyftet i Gävle:
Förvaltningen UG och facklig part har diskuterat detta vid tre tillfällen under våren, men
mycket är ännu oklart. Det som är sagts hittills är:
-

Utbildning Gävle avser att söka medlen (Det finns huvudmän som tänker avstå)

-

Ag anser att även förskola och fritidshem skall omfattas

-

Under senvåren har ag gjort ”omvärldsspaning”, dvs diskuterat med andra
kommuners skolchefer (närområdet/länet/kommungruppen), för att höra hur
andra tänker göra. Dessa samtal fortgår även nu under hösten.

-

Ag aviserade i juni att de tänkte kalla till nya möten så fort höstterminen börjar.
Ag har varit tydliga med att de hellre låter processen ta lite tid än att stressa fram
något. Dock måste det vara klart på individnivå senast i oktober eftersom 1/11 är
sista dag att ansöka om bidrag för ht 16. Utvalda personer får dock retroaktivt
från 1/7.
Vid Samverkan på Utbildning Gävle den 23 aug. bokades tre möten på
förvaltningsnivån in: 7/9, 20/9 och 28/9.

-

En rad frågor kvarstår att lösa. Detta skall alltså diskuteras i den
partsgemensamma gruppen på förvaltningsnivå:



Vilket snitt skall användas? (2500? 3000? 3500?) Det avgör hur många personer
som kan komma i fråga
Hur skall pengarna fördelas? Till alla rektorsområden/gy-enheter utifrån
elevantal? Till särskilt utsatta/problematiska områden? (En sådan diskussion förs
livligt i storstadsregionerna)
Hur och var skall urvalet ske? RO/enhetsnivå? Förvaltningsnivå?
Skall lönelyftet vara permanent eller tidsbegränsat?





Vår (LRs) ingång i frågan är att vi anser att så många lärare som möjligt bör komma
ifråga (dvs snitt 2500 kronor) och att vi anser att det skall vara ett stadigvarande
lönelyft. Vi har svårt att se det som ett ”lyft” annars. AG har poängterat att
statbidragsramarna fastställs för ett år i taget.
Mer information kommer när vi vet mer.

