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LÖNEÖVERSYN

Den 3 december var landets samtliga
kommunombud kallade till Stockholm för
att få aktuell information rörande läget i de
centrala avtalsförhandlingarna.
Vi fick då även en samlad rapport från
årets lokala löneöversynsarbete.
Det går trögt på många håll.
119 kommuner var i början av december
ännu inte klara med 2007- års översyn.
Borlänge är en av dessa kommuner.
Fortsättningsvis gäller följande:
– under vecka 2 lämnar arbetsgivaren sitt
lönebud till de fackliga organisationerna.
– avstämning av löneöversynen sker under
vecka 6.
– ambitionen är att nya löner + retro ska
betalas ut i februari.

AVTALSRÖRELSEN

När LRs förste vice ordförande Per
Wadman den 24 november besökte
Borlänge sammanfattade han förhandlingsläget med orden, ”Vi har inte kommit
någonstans förutom att lägga fram våra
yrkanden”. (Se förra medlemsbladet)
Metta Fjelkner bekräftade denna
beskrivning vid kommunombudsträffen
den 3 december. Hon betonade också att
nu måste något hända inom kort.
Den 10 december kallade Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet till
pressträff med följande budskap:
Parterna har gemensamt beslutat att kalla
in medlare eftersom de står för långt ifrån
varandra i förhandlingarna.

På det kommunala området gäller inte
lagen om medling och det är inte heller
Medlingsinstitutet som utser medlare.
Parterna ska istället själva enas och utse
medlare vilket kan ta tid.
För den händelse medlingsbudet inte kan
antas av Lärarnas Samverkansråd eller
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
kan varsel om konflikt komma att läggas.
Skulle detta bli aktuellt kommer detaljerad
konfliktinformation att ges till samtliga
medlemmar och ombud.
För ytterligare information, studera
Skolvärlden nr 20 med utgivningsdatum 13
december, 2007.

A-KASSAN

Akademikernas a-kassa, AEA, sänker
återigen medlemsavgiften. Efter årsskiftet
gäller den nya avgiften på 170 kronor per
månad.

FACKLIG SERVICE

Fackliga funderingar under jullovet?
I den nyligen utdelade informationsbroschyren finns aktuella adresser och
telefonnummer dit Du kan vända Dig.

TÄNKVÄRT

De stora arenorna behövs men det är på
den lokala nivån, ute på skolorna,
som livet pågår och de stora arenorna
är till för att stödja detta.
Fritt efter Tomas Söderberg
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