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TYDLIGHET

Behovet av tydlighet har vi skrivit om
många gånger tidigare.
Vikten av att samtala så att vi verkligen
förstår varandra betonas också i Borlänge
kommuns policydokument
Otydlighet i tillvaron skapar som bekant
förvirring och bidrar till ökad stress.
Inför tillkomsten av det nya avtalet
diskuterades klarare skrivningar i arbetstidsfrågan. De centrala parterna kunde
dock inte enas om några nya skrivningar
i avtalet. En arbetsgrupp tillsattes istället
som skulle se över frågan. (se julnr. -05)
Det är nu dags att presentera resultatet av
detta arbete. Under vårvintern anordnar
arbetsgivarsidan tillsammans med våra
centrala organisationer gemensamma
konferenser med syftet att föra resonemang
om ”avtalets innebörd, intentioner och
möjligheter”.

nr 2 februari 2006

13-10-04

AKTUELLT

Parterna har enats om ett nytt pensionsavtal.
En nyhet är möjligheten till delpension. Att
få delpension är ingen rättighet utan en ny
möjlighet där Du och Din arbetsgivare ges
tillfälle att komma överens.
LRs alla försäkringsombud kommer under
våren att utbildas i det nya pensionsavtalet.
Har Du frågor och funderingar i nuläget
finns flera informationsvägar:
- I senaste numret av Skolvärlden, nr 3,
finns ett häfte, KAP-KL DITT NYA
PENSIONSAVTAL. Studera denna skrift.
- Gå in på www.lr.se, logga in på
medlemssidorna och skriv ”pension” i
sökfunktionen. Gå ner en bit och klicka på
KAP-KL frågor och svar.
- Arbetsgivaren kan också hjälpa till att
svara på frågor rörande tjänstepensionen
och även göra beräkningar.

Oroande är att man inte lyckats enas om en
gemensam skrivning. En gemensam
muntlig presentation kommer dock att
genomföras. Erfarenheten säger att det
skrivna ordet har ett övertag gentemot det
muntliga vid tolkningar. Bakom skriften
LÄRARES ARBETSTID står nu enbart
arbetsgivarsidan som författare.

- Med hjälp av det orange-färgade kuvertet
och nätet, www.minpension.se kan man
också få en del svar rörande denna del av
pensionen.

Lärarorganisationerna ger följande
kommentar. ”Till stora delar har Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet inga
invändningar mot dokumentet men anser
att vissa delar kan uttryckas mer
nyanserat”.

Nog om pension för tillfället, nu stundar en
efterlängtad ledighet.

Studera dokumentet, som består av tio
sidor, och bilda Dig en egen uppfattning.
Kontakta lokalombudet för ett exemplar.

- Försäkringskassan kan hjälpa till med
frågor rörande den allmänna pensionen.
Ring eller gå in på www.fk.se

Trevligt vårvinterlov!
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