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FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Enligt överenskommelse i underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014-2016 för den andra delperioden
1.1.2016-28.2.2017 § 2 mom. 2 har parterna överenskommit om förhöjningar och förändringar
från 1.8.2016 enligt bilaga till detta protokoll.

KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN

Ewa Danielsson
Avtalschef

AKAVA-ÅLAND r.f.

Maria Hagman
Förhandlingschef
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Bilaga till förhandlingsprotokoll
Tillägg till avtalsändringar som gäller den andra delperioden 1.1.2016-31.1.2017 i allmänna
kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal.

Ändringar som inte ändrar tolkningen för den avtalsperiod som trädde i kraft 1.1.2016, utan
endast klargör tolkningen
Del A Allmän del
§ 14 Årsbundet tillägg och pension
Den anställningstid för vilken en person har tjänat in och får pension betraktas
inte som tid som berättigar till årsbundet tillägg. Begränsningen gäller dock inte
vid deltidspension eller delinvalidpension som betalas av Keva eller Ålands
landskapsregering.
Tillämpningsanvisning
När en person går i ålderspension upphör intjäningen av årsbundet tillägg. I ett
anställningsförhållande börjar intjäningen av årsbundet tillägg från början om
personen samtidigt får ålderspension.

Ändringar som ändrar tolkningen för den avtalsperiod som träder i kraft 1.1.2016
Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom grundskolan
§ 19 Tilläggsuppgifter inom enskilda skolor/läroanstalter och kommuner
Ett nytt moment införs som är i kraft 1.8.2016-31.7.2017. Syftet med momentet är att göra det
lättare att tillämpa en mer ändamålsenlig fördelning av penningbeloppet för tilläggsuppgifter,
om behovet av tilläggsarbete varierar per läsår och skola.
Arvodena i euro för tilläggsuppgifter höjdes inte med den allmänna förhöjningen på 0,4%
eftersom de höjs genom en särskild nivåhöjning på 18,5%. Beloppen för tilläggsuppgifter
justeras med 18,5% från 1.8.2016.
Nytt mom. 7
Om det för ordnandet av utbildningen är nödvändigt att tillämpa denna
paragrafs bestämmelser om grundskolan på ett annat sätt, kan arbetsgivaren
besluta att den del av ersättningen för tilläggsuppgifter i enskilda
skolor/läroanstalter används på kommunnivå.
Tillämpningsanvisningar
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En del av beloppet enligt mom. 2 som beräknas per skola och som framgår av
lönebilagan kan enligt arbetsgivarens övervägande användas på kommunnivå,
om det är motiverat för utvecklingen av hela kommunens undervisning och det
inte är ändamålsenligt att använda beloppet för enskilda skolor. Minst 70% av
beloppet ska ändå tilldelas enskilda skolor.
Innan beslut fattas om att använda skolspecifika pengar på kommunnivå ska
förhandlingar föras enligt Huvudavtalet kapitel IV § 14 mom. 2

Lönebilagan
Del B Grundskolans allmänna del/kapitel III §19 mom. 2 Tilläggsuppgifter i enskilda
skolor/läroanstalter och kommuner från 1.8.2016
Lönegrundsgrupper

Lågstadium €/mån

Högstadium eller
Specialskola €/mån

6-8

0,00

226,97

9-16

226,97

453,94

17-21

340,47

567,43

22-25

340,47

794,41

26-29

453,94

1021,39

30-33

567,43

1134,84

34-

680,91

1248,35

