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Lokalt kollektivavtal om loner inom ramen f6r RALS 2020 —

2023

Skolverket och OFR/S (parterna) sluter harmedett lokalt kollektivavtal om 16-
ner, detta benamnsi fortsattningen avtalet. Avtalet sluts med stéd av centralt Ra-
mavtal om loner m.m.for arbetstagare inom det statliga avtalsomradet (RALS
2020-2023), mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O detta benamnsi fortsitt-

ningen RALS 2020-2023.

Avtalsperiodenslingd

1§
Avtalet galler fran den 1 april 2021 till och med loénerevision med datum 2023-
04-01.

Tillampningsomrade

2§
Avtalet ska tillampas pa arbetstagare inom Skolverket som ar medlemmari ett
OFRférbund, utom arbetstagare for vilka motsvarande fragor regleras i annat
ramavtal om léner m.m.

Revisionstidpunkt

3§
Revisionstidpunkterna harfaststallts till den 1 april 2021, 1 april 2022 och 1
april 2023. Parterna har mojlighet att, komma 6verens om annanrevisionstid-
punkt.

Genomforande

4§
Lonerevisionen sker genom ldénesattande samtal mellan lonesattande chef och
arbetstagaren i enlighet med 7 § punkt 7.2 i RALS 2020-2023.
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Vilka arbetstagare omfattas och ingari lénerevisionen

5§

Alla arbetstagare pa Skolverket omfattas och ingar i lonerevisionen. Med undan-

tag for de som avses1 andra stycket.

Foljande arbetstagare varken omfattas eller ingar 1 l6nerevisionen:

e arbetstagare som har en tidsbegransad anstallning, med undantag for ut-
landsstationerade arbetstagare,

e arbetstagare som vid revisionstillfallet ar tjanstlediga av annan anledning

an foraldraledighet,

e arbetstagare som anstallts under perioden fran och med den 1 oktober
aret fore den revisionstidpunkt da lénerevisionen skertill och medrevis-
ionstidpunkten, samt

e arbetstagare som under perioden fran och med den | oktober aret fore
den revisionstidpunkt da lénerevisionen skertill och med revisionstid-
punkten, har fatt en forandrad lon.

Revision av vissa andra grupper

6§
Lonerevision avseende utlandsstationerade arbetstagares loner forhandlas sar-

skilt infor varje revisionstidpunkt.

Oenighet

7§
Oenighetsordning enligt modell B i bilaga B i RALS 2020-2023tillampas1 fore-
kommandefall. Underlaget beraknas per den 30 september aret fore revisions-
tidpunkten.

Sarskilda atgarder vid ofo6raindrad eller ringa forandring av lon

8§

Medringa omfattning avses medlemmarvars |6n inte andrats mer an 300 kro-
nor, och som berott pa att det finns forbattringsbehov 1 nagot av lonekriterierna.
I 6vrigt ska atgarder vid of6randrad eller ringa forandring hanteras enligt 7 §
punkt 7.4 i RALS 2020-2023 samt bilaga C i sammaavtal.
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Centralt avtal

9§

Om inte annat framgar av detta avtal galler det centrala avtalet RALS 2020-
2023.

Oversyn ayavtal

10§
Parterna ar 6verens om att detta avtal kan revideras om behov skulle uppsta.

2021-01-20

For Skolverket For OFR/S

Pl7 / f pe py

L Hh Ba La
Lena Jenee eter Karlberg ae


