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TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH
ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL (UKTA)
ALLMÄN DEL
Kapitel II
§ 6 Lönegrunder
Tillämpningsdirektivet till mom.1 har flyttas till §6 mom.1
I paragrafen har införts ett nytt 3 moment som tillämpas i Grundskolans
allmänna del. Enligt momentet ska uppgifternas svårighetsgrad beaktas
(arbetsvärderingsdel) vid bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen för en
tjänsteinnehavare, liksom i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Separata tillägg och tilläggsarvoden slopas.
I paragrafen har införts ett nytt 4 moment som tillämpas i ”Grundskolans
allmänna del”. Enligt momentet justeras den uppgiftsrelaterade lönen om
uppgifternas svårighetsgrad ändras väsentligt. Observera att
värderingsfaktorerna bör vara relativt bestående.

§ 10 a Årsbunden del av det individuella tillägget
Den årsbundna delen av det individuella tillägget har ändrats så att det fr.o.m.
1.3.2007 inte längre är uppdelat i tjänstetillägg och årstillägg. Dessa tillägg har
slagits ihop till en årsbunden del. Den årsbundna delen följer bestämmelserna
för det tidigare tjänstetillägget i fråga om anställningstid, uträkning, avbrott i
tjänsteutövningen och ansökan. Delen beräknas fortfarande på grundlönen enligt
lönesättningspunkten och den tidigare intjänade årsbundna delen. Antalet tillägg
har skurits ner genom att det tjänstetillägg som betalats efter 13 anställningsår
tidigarelagts så att det nu betalas efter 10 anställningsår
Den årsbundna delen är till sin karaktär en garanti för det individuella tillägget.
På grund av förändringen har avtalsbestämmelser om årstillägg slopats.
§ 24 Övertimarvode
Formeln för uträkning av övertimarvodet i mom. 3 har preciserats. När de
separata tilläggen och tilläggsarvodena frångås och man istället vid beslut om
den uppgiftsrelaterade lönen bekatar uppgifternas svårighetsgrad och ansvar,
används den uppgiftsrelaterade lönen som övertimarvodesgrund. De tillägg
som tidigare beaktades i övertimarvodesgrunden har räknats upp i respektive
bilaga. När de frångås bestäms den uppgiftsrelaterade lön som används som
övertimarvodesgrund enligt bilagan i fråga.
Avtalsbestämmelsen i mom. 4 har preciserats. När de separat tillägg som
tidigare beaktats i övertimarvodesgrunden frångås, beräknas övertimarvodet på
den uppgiftsrelaterade lönen.
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Övertimarvodet kan beräknas enligt de bestämmelser som gällde 28.2.2007 ända
tills en ny uppgiftsrelaterad lön har räknats ut enligt bestämmelserna 1.3.2007.
Se exemplen på beräkning av övergångstillägg i respektive delar av avtalet.
NYTT
Övertimarvode när den uppgiftsrelaterade
lönen baserar sig på arbetsvärdering
((Den uppgiftsrelaterade lönen = Grundlönen
enligt lönesättningspunkten €/mån. +
arbetsvärderingsdelen) x 0,83) : tjänstens
undervisningsskyldighet i veckotimmar

TIDIGARE
Övertimarvode i systemet med
tilläggsarvoden
(( Grundlönen enligt lönesättningspunkten
€/mån + tilläggsarvoden) x 0,83) : tjänstens
undervisningsskyldighet i veckotimmar

§ 25 Ordinarie lön
Definitionen av den ordinarie lönen i mom.1 har preciserats. När de separata
tilläggen och tilläggsarvodena frångås och man istället vid beslut om den
uppgiftsrelaterade lönen beaktar uppgifternas svårighetsgrad och ansvar, frångås
tilläggen och begreppet grundlön i definitionen av den ordinarie lönen.
I definitionen har beaktats att de särskilda tjänste- och årstilläggen ersätts med
den årsbundna delen av det individuella tillägget.
Också det nya övergångstillägget utgör en del av den ordinarie lönen.
Ersättning för tilläggsuppgifter i enskilda skolor och kommunerna inom
grundskolan ( Grundskolans allmänna del § 18) och ersättning för konst- och
färdighetsämnen i grundskolan (Bilaga 2 Grundskolan § 28) utgör ordinarie lön.
§ 45 Lön (Gemensamma lärare)
Avtalsbestämmelsen har slopats. Lönen för en gemensam lärare bestäms enligt
de allmänna principerna. Skötseln av en uppgift inverkar på den
uppgiftsrelaterade lönen som betalas till tjänsteinnehavaren, om uppgiften gör
arbetet väsentligt mer krävande. Om uppgiften som gemensam lärare inverkar
på den uppgiftsrelaterade lönen beaktas justeringen i övertimarvodesgrunden för
de lärare som får ersättning för övertimmar.
§ 48 Grundlön i euro
Uppgifternas svårighetsgrad beaktas i vägningen av en timlärares lön. Om
timlärarens uppgifter enligt någon bilaga är väsentligt mer krävande och den
uppgiftsrelaterade lönen enligt bilagan är högre än grundlönen enligt
lönesättningspunkten används den uppgiftsrelaterade lönen när lönen vägs.
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BILAGA 1 GRUNDSKOLANS ALLMÄNNA DEL
BESTÅNDSDELARNA I LÄRARNAS LÖNER
Uppgiftsrelaterad lön
Grundlön
Arbetsenligt lönevärdesättningspunkten
ringsdel
( bilaga 2
Grundskolan)

Individuellt tillägg
Årsbunden
Individuellt
del
tillägg
Allmän del
§ 18

Fjärrortstillägg
Allmän del
§ 19
mom.4

ÖvertimArvode
I uvsarbetstid
bilaga 2
Grundskolan

Individuellt lönetillägg
Bilaga 1
Grundskolans
allmänna
del
§ 25

Övergångstillägg
Bilaga 1
GrundSkolans
Allmänna
del § 26
i detta
cirkulär

§ 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor
Rektorernas uppgiftsrelaterade grundlöner höjs 1.3.2007 med 2,5 %. Även om
rektorns nuvarande uppgiftsrelaterade lön är högre än den nedre gränsen ska den
uppgiftsrelaterade lönen höjas med 2,5 % 1.3.2007. Den uppgiftsrelaterade
lönen för rektorer är begynnelse lönen enligt bilaga 2 i cirkulär 9/2003.
Års- och tjänstetillägget för rektorer har ändrats till en årsbunden del av det
individuella tillägget, vilket räknas ut på samma sätt som för lärarna. Det
innebär att den årsbundna delens inverkan på lönen beräknas genom att den
nedre gränsen för grundlönen enligt lönesättningspunkten multipliceras med
koefficienter som motsvarar procenttalen för den årsbundna delen.
Om den uppgiftsrelaterade lönen för en rektor är högre än den nedre gränsen för
grundlönen i lönesättningspunkten kan det årsbundna tillägget bli mindre än
tidigare och den uppgiftsrelaterade lönen högre. Det beror på att års- och
tjänstetillägget tidigare räknades på rektorns egen lön.
Om den totala lönen som betalats 28.2.2007 till rektorn är högre än den totala
lönen som beräknats 1.3.2007, läggs skillnaden mellan lönerna till den
uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2007.
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Exempel 1
Rektorn för en skola med lågstadium och med 11 lönegrundsgrupper
( 4 03 01 001) och 20 års anställning som berättigar till årsbunden del.

Den gamla uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2007
Tjänste och årstillägg 2,2,5,5,5, och 10 %
( 3.044,54 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,10)
- 3044,54
Lönen sammanlagt 28.2.2007
Den nya uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2007
3.044,54 x 1,025
Årsbunden del 2,2,5,5,5 och 10 %
(2.924,56 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,10)
-2.924,56
Lönen sammanlagt den 1.3.2007

€/mån
3.044,54

988,97
4.033,51

3.120,65

949,99
4.070,64

Eftersom den nya lönen är högre än den gamla, betalas 4.070,64 €/mån fr.o.m.
1.3.2007.
Exempel 2
Rektorn för ett högstadium med 16 lönegrundsgrupper har 20 års anställning
som berättigar till årsbunden del. Rektorns lön har fastställts till 3.800,. €/mån,
vilket av grundad anledning överskrider den övre gränsen i löneskalan ( § 6
mom. 3 Allmän del).

Den uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2007
Tjänste- och årstillägg 2,2,5,5,5 och 10 %
(3.800,- x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,10)
- 3.800,Lönen sammanlagt
Den nya uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2007
3.800,- x 1,025
Årsbunden del 2,2,5,5,5 och 10 %
(3.505,77 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,05 x 1,10)
- 3.505,77
Lönen sammanlagt

€/mån
3.800,-

1.234,36
5.034,36

3.895,-

1.138,79
5.033,79

Eftersom den nya lönen sammanlagt är mindre än den gamla, betalas 1.3.2007
samma lön som tidigare d.v.s 5.034,36 €/mån. Lönen består då av den
uppgiftsrelaterade lönen 3.895,57 = 3.895,- + ( 5.034,36 – 5.033,79) och den
årsbundna delen 1.138,79
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§ 6 Uppgiftsrelaterad grundlön för lektorer i elevhandledning i grundskolan
De uppgiftsrelaterade grundlönerna för lektorer i elevhandledning höjs 1.3.2007
med 2,8 %. Även om elevhandledarens nuvarande uppgiftsrelaterade lön är
högre än den nedre gränsen ska den uppgiftsrelaterade lönen höjas med 2,8 %
1.3.2007.
Tjänstetillägget för elevhandledare har ändrats till en årsbunden del av det
individuella tillägget, vilket räknas ut på samma sätt som för lärarna. Det
innebär att den årsbundna delens inverkan på lönen beräknas genom att den
nedre gränsen för grundlönen enligt lönesättningspunkten multipliceras med
koefficienter som motsvarar procenttalen för den årsbundna delen.
Om den uppgiftsrelaterade lönen för en elevhandledare är högre än den nedre
gränsen för grundlönen i lönesättningspunkten blir den årsbundna delen mindre
än tidigare och den uppgiftsrelaterade lönen högre.
Exempel
En lektor i elevhandledning har 20 år anställning som berättigar till årsbunden
del.
€/mån
Den gamla uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2007
3.160,45
Tjänstetillägg 2,2,5 och 5 %
(3.160,45 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05) – 3.160,45
464,72
Lönen sammanlagt
Den nya uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2007
3.160,45 x 1,028
Årsbunden del 2,2,5 och 5 %
(2.878,49 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05) – 2.878,49
Lönen sammanlagt

3.625,17

3.248,94
328,92
3.577,86

Eftersom den nya lönen sammanlagt är lägre än den gamla , betalas 3.625,17
€/mån fr.o.m. 1.3.2007. Lönen består då av den uppgiftsrelaterade lönen
3.296,25 = 3.248,94,- + ( 3.625,17 – 3.577,86) och den årsbundna delen
328,92.

§ 7 Bestämning av lön
Närmare bestämmelser om lönebildning finns i den Allmänna delen : § 6 anges
hur den uppgiftsrelaterade lönen bestäms, i §7 hur avsaknad av behörighet
inverkar på den uppgiftsrelaterade lönen. I § 9 bestäms om lokala
lönejusteringar, i § 10 om individuella tillägg, i § 10 a( ny §) – 16 om den
årsbundna delen och i § 19 om fjärrortstillägg.
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§ 8 Årsbunden del av det individuella tillägget
Tjänstetilläggen och årstilläggen har slagits ihop. Antalet år som berättigar till
individuell årsbunden del och procenttalen är fr.o.m. 1.3.2007 följande:

Årsbunden del av det individuell tillägget
Lön som räknas som
beräkningsgrund
Grundskolans allmänna del.
Nedre gräns för grundlönen enligt
2 år
Bilaga 1
lönesättningspunkten ( tidigare egen 5 år
uppgiftsrelaterad lön)
8 år
- rektor
- biträdande rektor
10 år
13 år
- föreståndare och
rektorer
15 år
(skolledaravtalet)
20 år
Befattning

Grundskolans allmänna del.
Bilaga 1
- elevhandledare

Nedre gräns för grundlönen enligt
lönesättningspunkten ( tidigare egen
uppgiftsrelaterad lön)

Grundskolan Bilaga 2
Grundlön enligt lönesättningspunkt
- ämneslärare
- klasslärare
- lärare som ger
specialundervisning
- timlärare i huvudsyssla

2 år
5 år
8 år
10 år
13 år
2 år
5 år
8 år
10 år
13 år
15 år
20 år

Procenttal
2 % (tid 2%)
2 % (tid.2 %)
5 % (tid 5 %)
5 % (tid. 0%)
(tid.5%)
5 % (tid 5%)
10 % ( tid 10 %)
2 % (tid 2%)
2 % (tid.2 %)
5 % (tid 5 %)
5 % (tid. 0%)
(tid.5%)
2 % (tid 2%)
2 % (tid.2 %)
5 % (tid 5 %)
9 % (tid. 4%)
(tid.5%)
6 % (tid 6%)
6 % ( tid 6 %)

§ 14 Lärararbetsdagar ( Grundskolans allmänna del, bilaga 1)
Moment 4 har slopats för samma tid som samplaneringstiden i § 11 i Bilaga 2
Grundskolan har utökats med en veckotimme, dvs. ända till 30.9.2007.
§ 15 Vissa söckenhelger som förkortar arbetstiden
Trettondagen minskar inte antalet skolarbetsdagar för eleverna år 2007, eftersom
den infaller på en lördag. Därmed minskar den inte heller lärarnas arbetstid.
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§ 26 Övergångstillägg fr.o.m. 1.3.2007 vid övergång till löner baserade på
arbetsvärdering
Ett övergångstillägg räknas ut för lärare som fått sådana tillägg eller
tilläggsarvoden som nu slopas, om den nya totala lönen för samma upppgifter
och samma veckotimmar är lägre än tidigare.
Övergångstillägget kan också betalas till en lärare som fått nybörjartillägg, även
om lärarens nya totala lön är högre än den gamla totala lönen ( andra stycket i
tillämpningsdirektivet moment 2).
Följande tillägg och tilläggsarvoden slopas:
Grundskolan
o nybörjarundervisning ( § 6)
o Specialundervisning i en klass eller skola för hörselskadade (§8)
o Skolföreståndaruppgifter ( § 9) se nedan
o Viceföreståndare ( § 10)
Andra tillägg som slopas
o koefficient för gemensamma lärare ( § 45 Allmänna delen)
OBS! I de skolor som tillämpar ” LOKALT TJÄNSTEKOLLEKTIVAVTAL OM
ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR SKOLLEDARE” gäller samma lönejusteringar och övriga
villkor som för rektorer i grundskolan. Däremot måste ett övergångstillägg beräknas för vice
föreståndare.
För att övergångstillägg ska kunna beräknas krävs i praktiken att arbetsgivaren
har genomfört arbetsvärdering. Om läraren har fått tilläggsarvode endast för
nybörjarundervisning kan ett övergångstillägg trots allt beräknas, eftersom
nybörjarundervisning inte kan vara en värderingsfaktor.
För att man skall ha kontroll över kostnaderna inom ramen för den lokala
justeringspotten kan uträkningen göras i olika etapper enligt följande:
1. Uträkning av vilken inverkan den årsbundna delen och slopandet av tillägget
för nybörjarundervisning har på grundlönerna och därefter av
övergångstillägget för den som fått tillägg för nybörjarundervisning.
2. Slopande av andra tillägg och tilläggsarvoden än tillägget för
nybörjarundervisning och fastställande av uppgiftsrelaterade lönen på basis
av arbetsvärdering.

Nedan ges exempel på uträkning av övergångstillägg.
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Exempel på beräkning av övergångstillägg för en grundskollärare med klasslärartjänst
som ger nybörjarundervisning
En lärare med klasslärartjänst som har högre högskoleexamen och lärarbehörighet för
grundläggande utbildning/gymnasieundervisning( lönesättningspunkt 4 03 04 030) och
som ger nybörjarundervisning. Läraren har 8 års anställning som berättigar till
tjänstetillägg och årstillägg och undervisar totalt 26 veckotimmar ( 2 övertimmar)
€/mån
Lönen 28.2.2007
Grundlön
2 265,21
Tillägg nybörjarundervisning (grunlön x 0,04)
90,61
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
162,94
Årsbunde del (2,2 och 5 %)
209,35
Gammal lön sammanlagt 28.2.2007
2 728,11

Beräkning av lönen enligt det nya systemet
(enligt bestämmelserna om den årsbundna
delen)
Grundlön(tabell "vid kalkylering" enligt bilagan)
Tillägg för nybörjarundervisning (grundlön x 0,04)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
Årsbunden del (2,2, och 5 %)
Total lön enligt det nya systemet
Slopande av nybörjartillägg och beräkning av övergångstillägg
Grundlön(Grundlön enligt lönesättningspunkt 4 03 04 030 1.3.2007
se bilaga)
Tillägg för nybörjarundervisning ( slopats)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
Årsbunden del ( 2,2, och 5 %)
Ny lön sammanlagt 1.3.2007
Övergångstillägg ( nybörjarundervisning) 2.733,29 - 2.657,02

2 269,51
90,78
163,25
209,75
2 733,29

2 287,41
0,00
158,21
211,40
2 657,02
76,27

Lönen för klassläraren som ger nybörjarundervisning är från och med 1.3.2007 den nya totala
lönen plus övergångstillägget, dvs. 2.733,29 €/mån. ( 2657,02 €/mån + 76,27 €/mån)
I exemplet måste man först räkna ut hur det nya systemet inverkar på lönen som jämförs med
den lön som gäller från början av mars och som också innehåller övriga avtalsjusteringar.
Orsaken är att de justeringar som görs på grund av det nya systemet inte minskar
övergångstillägget.
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Exempel: Övergångstillägg för en grundskollärare med klasslärartjänst som arbetar som
viceföreståndare och ger nybörjarundervisning. Lönegrundgrupperna är färre än 29. 2
veckoövertimmar. Lönesättningspunkt
4 03 04 030 . Arbetsvärdering görs i maj 2007 och värderingsdelen utgör 100,- €/mån.

€/mån
Lönen 28.2.2007
Grundlön
Tillägg nybörjarundervisning (grunlön x 0,04)
Tillägg viceföreståndararvode ( grundlönen x 0,16)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
Årsbunde del (2,2 och 5 %)
Gammal lön sammanlagt 28.2.2007

2 265,21
90,61
362,43
188,01
209,35
3 115,62

Beräkning av lönen enligt det nya systemet
(enligt bestämmelserna om den årsbundna
delen)
Grundlön(tabell "vid kalkylering" i bilagan)
Tillägg för nybörjarundervisning (grundlön x 0,04)
Tillägg viceföreståndararvode (grundlönen x 0,16)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
Årsbunden del (2,2, och 5 %)
Total lön enligt det nya systemet

2 269,51
90,78
363,12
188,37
209,75
3 121,53

Slopande av nybörjartillägg och beräkning av övergångstillägg
Grundlön(Grundlön enligt lönesättningspunkt 4 03 04 030 1.3.2007
se bilaga)
Tillägg för nybörjarundervisning ( slopats)
Tillägg viceföreståndararvode (grundlönen x 0,16)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)
Årsbunden del ( 2,2, och 5 %)
Ny lön sammanlagt 1.3.2007
Övergångstillägg nybörjarundervisning (3.121,53 - 3.048,32)

2 287,41
0,00
365,99
183,53
211,40
3 048,32
73,21

Slopande av tillägget för viceföreståndararvode, bestämning av
arbetsvärderingsdelen och beräkning av övergångstillägget
Grundlön enligt lönesättningspunkt 4 03 04 030 1.3.2007
Tillägg för viceföreståndararvode slopas
Arbetsvärderingsdelen (viceföreståndare)
Övertimmar ( 2 veckotimmar)

Årsbunden del ( 2,2, och 5 %)
Ny lön sammanlagt 1.3.2007
Övergångstillägg viceföreståndare ( 3.048,32 - 2.763,94)
Övergångstillägg sammanlagt ( 73,21 + 284,38)

2 287,41
0,00
100,00
165,13
211,40
2 763,94
284,38
357,59
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Lönen för klassläraren är 3.121,53 €/mån fr.o.m. 1.3.2007 ( 3.048,32 + 73,21).
Denna lön betalas tills arbetsvärdering genomförts. Om de nya lönerna hinner
betalas ut i juni, blir lärarens nya lön med övergångstillägget 3.121,53 €/mån.
( 2.763,94 + 73,21 + 284,38)
I exemplet måste man först räkna ut hur det nya systemet inverkar på lönen som
jämförs med den lön som gäller från början av mars och som också innehåller
övriga avtalsjusteringar. Orsaken är att de justeringar som görs på grund av det
nya systemet inte minskar övergångstillägget.
Övergångstillägget slopas vartefter som det sker förändringar i den
uppgiftsrelaterade grundlönen eller om tjänsteinnehavaren övergår till annan
tjänst, uppgifter slopas eller omständigheter ändras på något annat sätt. Om
läraren i exemplen fråntas nybörjarundervisningen eller
skolföreståndaruppgifterna slopas övergångstillägget. Övergångstillägget slopas
också om det sker en förändring i någon annan omständighet som utgjort grund
för tillägget. I exempelfallen kan detta bli aktuellt endast för skolföreståndare.
BILAGA 2 GRUNDSKOLAN
§ 2 Grundlön för lektor
Höjningen av lektorernas grundlöner beror på ändring i den årsbundna delen (
det tjänstetillägg som betalats efter 13 år har tidigarelagts till 10 år).
§ 3 Grundlön för lärare som ger specialundervisning ( specialklasslärare och
speciallärare)
Höjningen av grundlönerna för lärare som ger specialundervisning beror på
ändringen i den årsbundna delen ( det tjänstetillägg som betalats efter 13 år har
tidigarelagts till 10 år) och på överföringen av tillägget för nybörjarundervisning
till grundlönerna.
§ 4 Grundlön för klasslärare ( klassundervisning)
Höjning av grundlönerna för klasslärare beror på ändringen i den årsbundna
delen ( det tjänstetillägg som betalats efter 13 år har tidigarelagts till 10 år) och
på överföringen av tillägget för nybörjarundervisning till grundlönerna.
§ 6 Nybörjarundervisning
Tillägget för nybörjarundervisning har slopats och beloppet har fördelats som
förhöjningar av grundlönerna i vissa lönesättningspunkter.
Eftersom tillägget för nybörjarundervisning har fördelats på grundlönerna kan
nybörjarundervisningen inte längre användas som en värderingsfaktor.
§ 8 Specialundervisning i en klass eller skola för hörselskadade
Tillägget för specialundervisning i en klass eller skola för hörselskadade har
slopats.
§ 9 Skolföreståndaruppgifter
Tillägget för skolföreståndare har slopats
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§ 10 Biträdande föreståndare
Tillägget till biträdande skolföreståndare har slopats
§ 11 Samplanering 1.8.2005 – 30.9.2007
Utökningen av samplaneringsskyldigheten från två till tre veckotimmar gäller
ända till 30.9.2007.

§ 31 Övertimarvode
Moment 1 har fått ett tillämpningsdirektiv. Efter arbetsvärdering bestäms
övertimarvodet på basis av den uppgiftsrelaterade lönen där uppgiftsrelaterade
grundlönen och arbetsvärderingen beaktas. Se också underteckningsprotokollet
och § 24 på sidan 1 i detta cirkulär.
§ 32 Grundlön, undervisningsskyldighet och samplanering för timlärare
Timlärarnas grundlöner har justerats på motsvarande sätt som
tjänsteinnehavarnas löner.
Avtalsbestämmelserna i mom. 4 om tillägg för nybörjarundervisning (§ 6)
har slopats.
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BILAGA 3 MEDBORGARINSTITUT
§ 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer
Rektorer
De uppgiftsrelaterade grundlönerna för rektorer enligt mom.1 höjs 1.3.2007
med 3 %. Även om rektorns nuvarande uppgiftsrelaterade lön är högre än den
nedre gränsen ska den uppgiftsrelaterade lönen höjas med 3 %. Den
uppgiftsrelaterade begynnelselönen enligt bilaga 2 i cirkulär 9/2003
Års- och tjänstetillägget för rektorer har ändrats till en årsbunden del av det
individuella tillägget, vilket räknas ut på samma sätt som för lärarna. Det
innebär att den årsbundna delens inverkan på lönen beräknas genom att den
nedre gränsen för grundlönen enligt lönesättningspunkten multipliceras med
koefficienter som motsvarar procenttalen för den årsbundna delen.
Om den uppgiftsrelaterade lönen för en rektor är högre än den nedre gränsen för
grundlönen i lönesättningspunkten blir den årsbundna delen mindre än tidigare
och den uppgiftsrelaterade lönen högre. Det beror på att tjänste- och årstillägget
tidigare räknades på rektorns egen lön enligt bilaga 2 i KAD:s cirkulär 9/2003
Om den totala lön som 28.2.2007 betalas till rektorn är högre än den totala lön
som beräknats 1.3.2007, läggs skillnaden mellan lönerna till den
uppgiftsrelaterade lönen 1.3.2007.
Exempel: En rektor har 20 års anställning som berättigar till årsbunden del.
Rektorns uppgiftsrelaterade lön är 28.2.2007 3.500,- €/mån.

Den gamla uppgiftsrelaterade lönen 28.2.2007
Tjänste och årstillägg 2,2,5,5, och 10 %
(3.500 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,10) - 3.500
Lönen sammanlagt
Den uppgiftsrelaterade lönen 1.3. 2007
3500 x 1,03
Årsbunden den 2,2,5,5 ocH 10 %
(2.938,83 x 1,02 x 1,02 x 1,05 x 1,05 x 1,10) - 2938,83
Lönen sammanlagt

€/mån
3 500,00
916,11
4 416,11

3 605,00
769,22
4 374,22

Eftersom den nya lönen sammanlagt är mindre än den gamla, betalas 1.3.2007
samma lön som tidigare, dvs. 4.416,11 €/mån. Lönen består då av den
uppgiftsrelaterade lönen 3.646,89 ((= 3.605 + ( 4.416,11 – 4.374,22)) €/mån och
den årsbundna delen 769,22 €/mån.
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Biträdande rektor
De uppgiftsrelaterade grundlönerna för biträdande rektorer enligt mom.2 höjs
1.3.2007 med 3 %. Även om den biträdande rektorns nuvarande
uppgiftsrelaterade lön är högre än den nedre gränsen ska den uppgiftsrelaterade
lönen höjas med 3 % 1.3.2007. Den uppgiftsrelaterade lönen för biträdande
rektorer är begynnelselönen enligt bilaga 2 i KAD:s cirkulär 9/2003
Års- och tjänstetillägg för biträdande rektorer har ändrats till en årsbunden del
av det individuella tillägget, vilket räknas ut på samma sätt som för lärarna. Det
innebär att den årsbundna delens inverkan på lönen beräknas genom att den
nedre gränsen för grundlönen enligt lönesättningspunkten multipliceras med
koefficienter som motsvarar procenttalen för den årsbundna delen.
Om den uppgiftsrelaterade lönen för en biträdande rektor är högre än den nedre
gränsen för grundlönen i lönesättningspunkten blir den årsbundna delen mindre
än tidigare och den uppgiftsrelaterade lönen högre. Det beror på att tjänste- och
årstillägget tidigare räknades på rektorns egen lön enligt anvisningarna enligt
bilaga 2 i KAD:s cirkulär 9/2003
§ 2 Grundlön för lärare
Höjningen av lärarnas grundlöner beror på ändringen i den årsbundna delen ( det
tjänstetillägg som betalats efter 13 år har tidigarelagts till 10 år)
§ 3 Kvällsundervisning
Tillägget för kvällsundervisning har slopats och ersättningen har överförts till §
8 a som arbetstidsersättning
§ 4 Biträdande rektor vid små institut
Tillägget för biträdande rektorer har slopats.
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§ 5 Årsbunden del av det individuella tillägget
Tjänstetilläggen och årstilläggen har slagits ihop. Antalet år som berättigar till
individuell årsbunden del och procenttalen är fr.o.m. 1.3.2007 följande:

-

-

-

Årsbunden del av det individuella tillägget
Lön som används som beräkningsgrund
rektor
Nedre gräns för grundlönen
2 år
biträdande rektor
enligt
5 år
lönesättningspunkten
8 år
(tidigare egen uppgiftsrelaterad
10 år
lön)
13 år
15 år
20 år
lärare
Grundlön enligt lönesättningspunkt 2 år
5 år
8 år
10 år
13 år
15 år
20 år
planeringsNedre gräns för grundlönen
2 år
ansvarig lärare
enligt
5 år
lönesättningspunkten
8 år
(tidigare egen uppgiftsrelaterad
10 år
lön)
13 år
15 år
20 år

Procenttal
2 % (tid. 2 %)
2 % ( tid. 2 %)
5 % ( tid. 5%)
5 % ( tid. 0 %)
- ( tid. 5 %)
( tid. -)
10 % (tid. 10 %)
2 % (tid. 2 %)
2 % ( tid. 2 %)
5 % ( tid. 5%)
9 % ( tid. 4 %)
- ( tid. 5 %)
6 % ( tid. 6 %)
6 % (tid. 6 %)
2 % (tid. 2 %)
2 % ( tid. 2 %)
5 % ( tid. 5%)
10 % ( tid. 5 %)
- ( tid. 5 %)
10 % ( tid. 10 %)
10 % (tid. 10 %)

§ 8 a Kvällsundervisning
Hit har den tidigare kvällsundervisningen enligt § 3 överförts ( utgör numera
arbetstidsersättning).
§ 9 Grundlön för planeringsansvarig lärare
Höjningen av grundlönerna för planeringsansvariga lärare beror på ändringar i
den årsbundna delen ( det tjänstetillägg som betalats efter 13 år har tidigarelagts
till 10 år). Höjningarna är justeringar av löneskalan, vilka inte inverkar på de
planeringsansvariga lärarnas individuella löner, såvida inte lönen 28.2.2007
legat under den nedre gränsen för den skala som träder i kraft 1.3.2007.
§ 10 Årsbunden del av det individuella tillägget för planeringsansvariga lärare
Den årsbundna delen av det individuella tillägget för planeringsansvarig lärare
har slopats och överförts till § 5.

