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KOMMANDE AVTAL I

Nuvarande avtal löper ut den sista mars
nästa år. För att förbereda nästa avtal har
avtalskonferenser hållits under hösten.
Kommunombuden i vår region har samlats
i Örebro vid två tillfällen för att diskutera
och lämna synpunkter på kommande
avtalsrörelse.
Många synpunkter rör arbetstidsfrågan
som måste få en tillfredställande lösning. I
de två senaste avtalen har den frågan
skjutits på framtiden genom tillsättande av
olika grupper som i princip kört fast.
Förutom avtalskonferenserna har det även
hållits ett rådslag. Ombud för Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet träffades i
Stockholm i början av oktober för att tillsammans diskutera vilka frågor de bägge
organisationerna ska ta upp i sitt yrkande
till motparten i kommande förhandlingar.
Rådslaget gästades av Ingela Gardner
Sundström, ordförande för SKLs
förhandlingsdelegation, och Per Unckel
som varit ordförande för arbetstidsgruppen.
Båda talarna var tydliga i sina budskap.
SKL vill teckna avtal som bidrar till arbetsfred, ökad lokal lönebildning samt ökad
effektivitet och produktivitet. Ingela
uttydde detta budskap på följande vis:
- Så lite som möjligt ska läggas ut
centralt vad gäller lön, helst inget.
- Samma grundprinciper och samma
datum ska gälla för alla avtal.
- Lönen ska sättas i dialog mellan
chef och medarbetare.
- Hela arbetstiden måste diskuteras,
inte bara lektionstiden.
- Det är dags för lärarna att fundera
över vanlig 40-timmars arbetsvecka
med semestertjänst. Parterna bör
påbörja en sådan resa.

Per Unckel återkom i sitt anförande ofta till
ordet misstro, ömsesidig sådan.
Arbetsgivaren säger att det aldrig har
funnits så många lärare per elev som nu
medan facken säger att arbetsbördan aldrig
har varit så stor som nu.
Han menade att misstron måste upphöra,
annars kommer skolan aldrig att fungera.
Förutom misstron tog han också upp
politikernas klåfingrighet. Skolan är ju ett
populärt område för politiker, alla har ju
gått i skolan. Han avslutade med att säga:
”Har man en någorlunda gemensam bild av
hur det ser ut i skolan har man kommit
långt.”
Efter detta rådslag har SKL skärpt tonen i
pressen, lärarfacken har svarat och
folkpartiet har förklarat att de vill att staten
återtar ansvaret för skolväsendet.

KOMMANDE AVTAL II

Om det centrala avtalsläget ser mörkt ut
verkar det nu ljusna för ett nytt Samverkansavtal i vår kommun. Vi hoppas och
tror att det nu snart ska gå att få till ett
avtal som fack och arbetsgivare kan enas
om.

LEDNINGSORGANISATION

Efter höstlovet börjar den nya ledningsorganisationen träda i kraft för grundskolan. Lokalombuden har fått en komplett
förteckning över samtliga rektorers nya
hemvist. Ta gärna del av den.

HÖSTLOV

Nedskärningarna inom skolan börjar
märkas och det känns mycket tydligt att,
Aldrig förr har så många,
haft så mycken längtan
efter ett så kort lov
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