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ARBEIDSTIDSAVTALE FOR
UNDERVISNINGSPERSONALET - SFS 2213
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet prolongeres for to år med utløp
31.12.2011. Kommer partene ikke til enighet ved reforhandling, kan uenigheten
bringes inn i hovedoppgjøret 2012. De sentrale parter er enige om at eventuelle
lokale avtaler for skoleåret 2011/2012 i praksis gjelder fram til 31.07.2012.
Protokollen med SFS 2213 og det justerte vedlegget om årsrammer ligger på
www.ks.no/ under lønns- og arbeidsvilkår. Det fremkommer av protokollen at:


Lokale avtaler for skoleåret 2009/2010 løper videre til en av partene krever
reforhandling.

KS vil påpeke at det ikke er krav om at lokale avtaler reforhandles i forbindelse med
nytt skoleår. Inngåtte lokale avtaler videreføres dersom partene ønsker det. Lokale
avtaler kan kreves reforhandlet eller det kan inngås nye lokale arbeidstidsavtaler.
Det er viktig at man benytter seg av de muligheter som ligger i SFS 2213 til å inngå
lokale arbeidstidsavtaler for å ivareta lokale behov, og at det gjennomføres gode
prosesser på den enkelte skole. Rektor og tillitsvalgte drøfter hvilke
avtalebestemmelser de ønsker å følge ved sin skole. Synspunktene skal nedfelles i
referat før de formelle forhandlingene gjennomføres mellom partene på
kommunenivå. Det forutsettes at forslag fra skolene tillegges betydelig vekt i disse
forhandlingene.


I prolongeringsperioden er partene enige om at det ved uenighet lokalt
gjennomføres bistandsforhandlinger sentralt. Oppnås ikke enighet i disse,
fastsetter de sentrale parter løsningen.

KS vil påpeke at det ikke er automatikk i at den sentrale avtalen gjelder dersom de
lokale parter ikke blir enige om lokal avtale. Det kan gjennomføres
bistandsforhandlinger med en sentral løsning til slutt dersom det ikke oppnås enighet
i disse. For å oppnå et godt resultat sentralt, er det imidlertid viktig at det har vært
gode lokale prosesser i forkant av de formelle forhandlingene på kommunenivå.
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Partene har justert vedlegget til SFS 2213 som følge av nye/endrede
fag/fagplaner.

Vedlegget omhandler kun fag med fagplaner etter Kunnskapsløftet. I den grad det
gis undervisning etter gamle fagplaner, benyttes undervisningstiden etter gammel
struktur i det tidligere vedlegget.
Partene har ajourført vedlegget bl.a på bakgrunn av nye fag/fagplaner som er fastsatt
siden avtaleinngåelsen i 2006 og forhandlinger om undervisningstid i perioden.
Gjennomgnagen av vedlegget avdekket også en del feil m.h.t. hvilke fag som skal ha
stjerne – elevtallsavhengig tid.
KS vil påpeke at årsrammevedlegget nå angir undervisningstiden både i 60 og 45
minutters enheter. Dette innebærer ingen endring i lærerens totale
undervisningsomfang. Dersom 60 minutters timer benyttes, må formelen i HTA
kap 1 § 12.5 om timelønn for undervisning justeres i forhold til dette. Det samme vil
gjelde formelen for pensjonistavlønning.
For øvrig gjelder de rundskriv som tidligere er utgitt og som omhandler
SFS 2213 herunder B-7/2004, pkt 5, B-12/2004, B-5/2006, B-3/2008
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