
Lärarna tackar nej till 4 procent

Lärarorganisationerna tackade i dag nej till SKL:s förslag om ett femårigt avtal och en löneökningsnivå på 4 procent i år.
Budet är det mest generösa som erbjudits på hela arbetsmarknaden i årets avtalsförhandlingar. Trots detta tillbakavisar
lärarna förslaget.

– Det är mycket beklagligt att lärarna säger nej till det bud vi nu lagt fram. Det är det mest generösa på hela arbetsmarknaden, med lönenivåer som ligger
långt över det som andra fått. Dessutom hade ett femårigt avtal inneburit lugn och ro i skolan, så att vi äntligen skulle kunna fokusera på utveckling av själva
verksamheten, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

–Nu står vi istället inför en tid med fortsatt osäkerhet, oklart hur länge. Det gynnar varken skolan, eleverna eller lärarna. 

Förhandlingarna med lärarna har pågått i fem månader. I dag lade SKL fram ett slutbud, som innehöll ett femårigt avtal med 4 procents löneökning det första
året och ytterligare en satsning utöver industrinormen nästa år. I avtalet fanns också förslag på ett särskilt avtalsråd för att garantera lärarnas löneutveckling
de följande tre åren då avtalet är utan centralt reglerade löneökningsnivåer.

–På så sätt hade vi kunnat bidra till en fortsatt god löneutveckling de följande åren, samtidigt som vi främjar den lokala lönebildningen och möjligheterna till
differentierade lärarlöner, som är så viktig för skolans utvecklig och resultat, säger Ingela Gardner Sundström. 

Dagens besked innebär att lärarna totalt har tackat nej till en miljard kronor extra i lönekuvertet. 

– Detta avtal hade väsentligt kunnat bidra till att de bästa lärarna inom fem år hade haft 10 000 kronor mer i månaden, det vill säga det som lärarfacken
själva efterlyst. Nu har man dessvärre försuttit den chansen, säger Ingela Gardner Sundström.

I och med att lärarfacken nu avvisat paketet, återstår som enda alternativ ett ettårigt avtal med en löneökningsnivå på 2,6 procent, i likhet med övriga
arbetsmarknaden.
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