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Avtal
mellan Lärarförbundet och Svenska folkhögskolans lärarförbund
Föliande överenskornmelse gäller mellan Lärarförbundet och Svenska folkhögskolans
lärarförbund (SFHL) fr.o.m. 2010-07 -01.
$
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Lärare och rektor som arbetar inom folkhögskolan, pensionendlàrare och rektor inom
folkhögskolan samt lärare och studerande vid folkhögskollärarutbildningen organiseras âv
Lärarförbundet och SFHL. De registreras som medlemmar i Lärarförbunders
lokalavdelningar d)fu tjänstgöringsoften tespektive utbildningsorten är belägen.

Medlemmar iLäraúörbundet som har anställning som lära¡e i folkhögskolan
skall även vara anslutna till SFHL.
Partetna förbinder sig att aktivt verka för efterlevnaden av denna paragraf.
$

2 Lärarförbundet svàtat för SFHL:s fackliga uppgifter i en ömsesidig

relation som

till att bibehålla folkhögskolans sätart, förstärka
.- förhandlingssamverkan och uweckla/fö rbätua servicen'ill medlernmarna.
både syftar

$

3 SFHL:

S

4 SFHL ochLämförbundet

$

5 Lärarförbundets ekonomiska

s stadgar

fârifacl<Itgt hänseende ej strida motLärarförbunders.

är centralt överens om att i den utsuäckning som
medlemmar som arbetx i folkhögskolan själva önskar bör Läradörbundets
lokalavdelningar inom ramen för Uàmförbundets stadgar tntätta
underorganisation omfattande dessa medlernmar.
àtaganden gentemot

SFHL framgàr av bilaga till

detta protokoll.
$

6 Avtalet förlängs för ett år i taget om ingenden p^ïten

sâgt upp det senast sex

månader före årsskiftet.
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I anslutning till rubricerade avtal g&Läøúörbundet följande

1.

För halvåret 1 juli - 31 december 2010 överför Lätarförbundet till SFHL
775 000 k¡onor. För året 2011 överförLäraúörbundet till SFHL 1720 000
kronor. För året 2072 överförLätaú.örbundet till SFHL 1 750 000 kronor.
Överföringen sket med en f)ärdedel (2010 hälften) av beloppet senâst 7 apnJ,
1 juli, 1 oktober sâmt 1 januari nästföljande år.

2. Lärarförbundet

-

s2

åtaganden.

svarar därutöver för SFHL:s kostnader

vid stadgeenliga ombudsmöten och rådgivande förbundskonferenser
vid styrelsens sammânträden
då SFHL:s funktionärer i övriga sammanhang representerar
Lärarfötbundet.

3.

SFHL äger utan särskild kostnad disponera två arbetsrum iLärarnas Hus.

4.

InomL,ärurförbundet skall finnas inrättad en deltidstjänst à 50 o/o föt en
ombudsman i folkhögskoleärenden. För denna tj änst svara r Lätaúörbundet.
Ändring av tiänstens omfattning eller arbetsuppgiftet skall föregås av
förhandling mellan Lärarförbundet och SFHL.

Per den 1 juli 2010 överförs den dagens behållning i SFHLs konfliktfond till

Lärarförbundets konfliktfond.
Om avtalet mellan SFHL ochLäl:;förbundet sägs upp i enlighet med $ 6 i avtalet
återförs icke förbrukade medel i konfliktfonden uppräknat årþen med I(PI till
SFHL nàravtalet upphör attgälla.

s3

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för god hushållrring med förbundens
medel.

s4

Endera parten kan begära överläggning angående innehåll i och tillämpning av
denna bilaga. Sådan överläggning skall ske inom en månad.

ss

Bäagan äger tillämpning 2010-07 -01 - 2013-12-31 och kan uppsägas av endera
parten oberoende zv avtalet med en uppsägningstid av tre månader.

Lärarförbundet

Sören Holm
Lärarfötbundet

Svenska folkhögskolans

lärarförbund

Kommentarer till Avtal mellan Lärartörbundet och Svenska folkhögskolans
lärarförbund

S
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Med denna paragraf. avses âtt SFHL finns som självständig
organisation inom Lätarförbundet. Medlemmarna i SFHL är
fullvärdiga medlemmar iLärarförbundet och därmed i
Lärarförbundets lokalavdelningar. L,àrare som är medlemmar i
Lärarförbundet och fu anställda som lärare i folkhögskolan är även
medlemmar i SFHL.
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2

Med denna pangraf avses att relationen mellan SFHL och
Lärarförbundet är ömsesidig och att utgångspunkten är att på bästa
sätt tilivarata medlemmamas intressen.
Lärarförbundet svarar formellt för de fackliga uppgifterna.
I förhandlingsarbete gentemot den centrala avtalsparten
Arbetsgivaralliansen är SFHL och Lärarförbundet överens om att
innebörden i detta avtal inte ska leda till förändringar i det
praktiska förhandlingsarbetet. Hur ansvarsfördeleingen fungerar
praktiskt i övrigt regleras i detta avtal.

S
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Med denna pangraf avses âtt på de folkhögskolor som så önskar ska det finnas
en lokalavdelning inom SFHL som tillika är en underorganisation till
Lärarförbundets lokalavdelning i enlighet med Lärarförbundets stadgar.
J'ermen "bör" används därf& att det ska vara frivilligt utifrån SFHLs
medlemmars önskemål och för att v^ta anpassât till Lärarförbundets stadgar.
Avsikten är att SF-HLs lokalavdelning, som tillika är underorganisation i
Lärarförbundct, ska ha samma mandat att föra förhandlingar avseendc
medlemmarnas arbetsplats som de hade före detta avtals ingående.
Praktiskt löses detta genom attLärarförbundets lokalavdelning delegerar rätten
att företräda medlemm arna inför arbetsgivaren i frågor som rör 71 , 12 och 1 9
SS

MBI- till underorganisationen/lokalavdelningen i SFHL. I övtiga

avtalsslutande frågor delegerar l,ätarförbundets lokalavdelning rätten att teckna
ftmaí dessa frågor till den person som SFHLs lokalavdelning, som tillika är
underorganisation i Lärarförbundet, föreslår.

l,ärarförbundets centrala organisation förbinder sig att verka för att
Lärarförbundets lokalavdelningar ska följa avsikten i denna paragraf.

I Normalstadgar för avdelning i Lärarförbundet ståt följancle:

'9 $ Underorganisation
Inont audelnin¿en kan del inruitlu underurganisalioner. En underorganisation kan uaru
ge n e n s a n Jìir /e ra aade I ni ttga r.

ti//en ttnderorganisalion delegua rcillen attþrehvida medlentnarna
ittþr arbetsgiuarvn ifnågor son rör /'1, l2 oth l9 îî MBL,

Audelùn¿ss$trelsen /<,an
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För en anderor¿anisation, ti// uilken øudelningssflrelsen delegerat rritten attþrehüda
ntedlemmarna itfrr arbetgiuaren ifr,ågor son rör I l, l2 och l9 IS MBL, ska detfnnas
en stlrelse och uerksamheten ska rtglo i audelningens stadgar. Au stad¿arna ska del
att medlemnar tillhörande reEektiae underorganisation ska kallas tillårsnöteþr
"f*o,¿o
ual au ordforande oclt äriga slltrelseledanöter."

Protokollsanteckning till bilaga till
fo I kh ög skol a n s I ä ra rfö rb u n d

S

1.1

Avtal mellan Lärarförbundet och Syenska

Bilagan reglerar den ekonomiska delen av avtalet mellan
förbunden. Från den dag avtalet bör1zr gälla kommer
Lärarfö¡bundet att ta in medlemsavgiften från medlemmarna i
SFHL. Det följer av $ 1 i avtalet. Enligt S 1.1 i bilagan kommer då
medel att fö¡as till SFHL för SFHLs fortsâtta kansliarbete.

Den surnma som anges i bilagan är den kostnad som det idag
kostar att driva SFHLs kansli med ordförande på heltid och en
ombudsman på heltid. Det betyder att SFHLs kansli fortsätter att
arbeta som hittills, men flyttar tsJl.Lämförbundets Lärarnas Hus
(se $ 1.3 om hyra). I summan ingår också distriktsbidragen och den
del av Solidaritetsfonden som avser skoluppbyggnad (som behålls
intakt i ett samarbete).

$1.2

I den budget som överenskommits utövet surrunan i $ 1.1 ryms
även kostnader för förbundsstyrelsens arbete, tidskriften
Folkhögskolan, facklig utbildning, medlemskapsavgift i olika
organisationer (som EI, NFR, OFR m fl), m m.
Budgeten ger förutsättningar för att SFHLs verksamhet fortsätter i
nuvarande omfattning, men i samadrete med Lärarförbundet.

S

1.4

I öve¡enskommelsen svarar Lärarfötbundet för en ombudsman på
med SFHLs
50 7o som på den tiden kommet att
^rbeta
medlemsfrågor. Det blir då samma bemanning på
ombudsmannasidan som det fu f& nàwarande inom SF'HL.

Till det kommer âtt en av ombudsmännen vid vart och ett av
Lärarförbunds¡5 s¿rntliga 11 regionkontor kommer att utbildas för
att kunna arbeta med SFHL/folkhögskoleftågor. Det blir
möjlighet för den lokalavdelning som så vill att ta hjälp av en
regionombudsman,liksom för enskild medlem att få direkt hjälp
via servicetelefonen.
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