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Avtalsparter
Avtalsparter:
Kommunarbetsgivarna KT
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Offentliga sektorns union JAU rf
Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf
Tillämpningsområde och omfattning:
Tillämpningsområdet för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för
teknisk personal gäller tekniskt arbete inom kommunerna och
samkommunerna. Tillämpningsområdet omfattar cirka 24 000 tjänstemän
och arbetstagare.
[Tekijä]

1.6.2020

Avtalsperiod
• Kollektivavtalet är i kraft 1.4.2020–28.2.2022.
• Efter 28.2.2022 fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det
inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden
löper ut.
• Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna
gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har
slutförts eller någon avtalspart skriftligen uppger sig anse att
förhandlingarna är slutförda.

[Tekijä]

1.6.2020

Arbetsgrupp för granskning av avtalshelheten för tekniskt arbete
• Arbetsgruppen har till uppgift att granska avtalshelheten för tekniskt
arbete inom kommunerna.
• Avtalsparterna för både TS-avtalet och TIM-AKA finns
representerade i arbetsgruppen.
• Med avtalspart avses de förbund som skulle ha omfattande representation i ett
eventuellt nytt tjänste- och arbetskollektivavtal.
• Arbetsgruppens mandatperiod är densamma som avtalsperioden.
• JHL:s mål är att skapa ett nytt tjänste- och arbetskollektivavtal som inkluderar
bestämmelserna för både timavlönade och månadsavlönade arbetstagare inom
den tekniska sektorn.
• Arbetsgruppen måste uppnå samförstånd för att eventuella förändringar ska
genomföras.
[Tekijä]

1.6.2020

Allmänna förhöjningar
•
•
•
•
•

Kostnadseffekten under avtalsperioden är 3,02 %
Allmänna förhöjningar
Allmän förhöjning 1.8.2020: 26 euro, dock minst 1,22 procent
Det individuella tillägget enligt TS-20 § 12 och separattillägget
enligt § 14 höjs med 1,22 procent.
Tillämpningsanvisning: för deltidsanställda höjs lönen i proportion
till deltidsarbetets andel av den fulla arbetstiden för eurobeloppets
del. Exempelvis om arbetstiden är 50 % är höjningen 13 euro,
förutsatt att denna höjning är större än en procentuell höjning.

• Allmän förhöjning 1.4.2021: 1,0 procent
[Tekijä]

1.6.2020

Lönegrupper och minimilöner
Lönegrupp
I
II
III

1.4.2019

1.8.2020

1.4.2021

1 716,28 €
1 896,55 €
3 123,18 €

1 742,28 €
1 922,55 €
3 161,28 €

1 759,70 €
1 941,78 €
3 192,89 €

Minimilönen är
• 1 637,53 euro från och med 1.8.2020
• 1 653,91 euro från och med 1.4.2021
[Tekijä]

1.6.2020

Lokal justeringspott från och med 1.4.2021
•

Den lokala justeringspotten 1.4.2021 är 0,8 procent av lönesumman inom TSavtalet.

•

Vid fördelning av den lokala justeringspotten ska arbetsgivaren sträva efter att potten fördelas så
jämlikt som möjligt.

•

Av justeringspotten inriktas 0,3 procentenheter på individuella lönedelar.

•

Lokala representanter för arbetsgivaren och TS-avtalsorganisationerna förhandlar om
användningen av den lokala justeringspotten.

•

Syftet med förhandlingarna är att ge personalen faktiska möjligheter att påverka fördelningen och
att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

•

Ett protokoll upprättas över förhandlingarna där parternas ståndpunkter med eventuella
motiveringar framgår.

[Tekijä]

1.6.2020

Arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet
•

Förlängningarna av den ordinarie arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet gäller
fram till söndagen 30.8.2020.

•

Från och med 31.8.2020 eller från början av nästa arbetstidsperiod därefter
tillämpas ordinarie arbetstid i enlighet med AKTA 2020–2021.

•

I stället för konkurrenskraftsavtalets arbetstidsförlängning har parterna
kommit överens om vissa ändringar av bland annat arbetstids- och
semesterkapitlen i AKTA. Dessa ändringar träder i kraft 31.8.2020.

•

För bilagornas del återgår arbetstidsbestämmelserna till det som gällde före
konkurrenskraftsavtalet.

[Tekijä]

1.6.2020

Arbetsgrupper
TS-arbetsgrupp
•
•

TS-avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar
under avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp.
TS-avtalsparternas gemensamma TS-arbetsgrupp arbetar för
fungerande lokala lönesystem.

[Tekijä]

1.6.2020

Arbetsgrupper under avtalsperioden
Arbetsgrupp som kartlägger arbetstidssystemet inom brand- och räddningsväsendet
•

•

Arbetsgruppens uppgift är att kartlägga ett arbetstidssystem enligt kollektivavtalet som
lämpar sig brand- och räddningsväsendet och samtidigt ger möjlighet till långa
arbetsskift inom ramen för arbetslagstiftningen samt tillgodoser brand- och
räddningsverkens varierande behov i fråga om arbetstidsarrangemang.
Arbetsgruppen granskar i sitt arbete även försöksbestämmelserna i bilaga 8 till TS-18.

Arbetsgrupp som utreder lönekapitlet i TS-20
•

Arbetsgruppens uppgift är att kartlägga hur innehållet i lönekapitlet i TS-20 kan förnyas
och ge förslag på eventuella ändringar till TS-arbetsgruppen före avtalsperiodens utgång.

[Tekijä]

1.6.2020

Bilagor
• Bilaga 2 Särskilda bestämmelser om arbetstidsarrangemang
vid brand- och räddningsverk
- Arbetstiden som avses i punkt d. förutsätter även
fortsättningsvis lokalt avtal.
- För denna bestämmelse har avtalsperioden förlängts fram
till 31.12.2021.
- Periodarbetstid tillämpas inte inom brand- och
räddningsverket.

[Tekijä]

1.6.2020

Bilagor
• Bilaga 5. Kontinuerligt treskiftsarbete
- Återgår till situationen före konkurrenskraftsavtalet.
- Söckenhelgsersättning till 7,2 timmar.

• Bilaga 6 Avbrutet treskiftsarbete
- Återgår till situationen före konkurrenskraftsavtalet.
- Söckenhelgsersättning till 7,2 timmar.

[Tekijä]

1.6.2020

Bilagor
• Bilaga 7 Temporärt avtal om utbyte av semesterpenningen mot
ledighet

- Semesterpenningen kan bytas ut mot ledighet genom överenskommelse mellan
arbetstagaren och arbetsgivaren.
- Avtalsbestämmelsen blir permanent.
- Bestämmelserna tas direkt från AKTA.
- Bilagan tas bort.

• Bilaga 8 Temporär försöksbestämmelse om s.k. 24/42 timmars arbetstid
till avtalsperiodens slut
- Arbetsgruppen för brand- och räddningsväsendet behandlar även arbetstid enligt
bilaga 8 under avtalsperioden.
- Bilagan tas bort.
- Orsaken till detta är den nya arbetstidslagen. Möjliggör inte 42 timmars arbetstid,
arbetsrådets utlåtande (TN 1479-20).
[Tekijä]

1.6.2020

Text som styr tillämpningen av TS-20:
•

TS-lönesystemet förutsätter att lokala värderingssystem (allmänna principer på
lokal nivå) för bestämning av den uppgiftsrelaterade lönen och det individuella
tillägget fastställs (TS 7 § 1 mom.).

•

Vid fördelning av den lokala justeringspotten inom TS-lönesystemet ska arbetsgivaren
se till att justeringspotten fördelas i enlighet med lönesystemen.

•

Målen vid fördelning av den lokala justeringspotten kan vara vidareutveckling av
lokala lönesystem, korrigering av lokala missförhållanden samt stöd till
resultatfrämjande verksamheter och omstrukturering av uppgifter.

[Tekijä]

1.6.2020

Utbetalning av justerade löner
•

Justerade löner, arvoden och tillägg betalas för första gången senast inom
två månader och retroaktiva förhöjningar senast inom tre månader från att
justeringarna trätt i kraft.

•

Hos stora arbetsgivare där dessa tidsfrister av uträkningstekniska skäl inte
kan iakttas i fråga om arvoden och tillägg, betalas de första justerade
beloppen senast inom tre månader och de retroaktiva förhöjningarna senast
inom fyra månader efter ikraftträdandet.

[Tekijä]

1.6.2020

Utbetalning av justerade löner
•

Arbetstidsersättningar betalas i enlighet med avtalsändringen utifrån den
förhöjda ordinarie lönen från och med två kalenderveckor efter förhöjningen.

•

Förhöjningens inverkan beaktas från och med början av kalenderveckan
om förhöjningstidpunkten infaller den första dagen i kalenderveckan.

•

Vid periodarbete betalas arbetstidsersättningarna i enlighet med
avtalsändringen utifrån den förhöjda ordinarie lönen från och med början av
följande arbetstidsperiod efter förhöjningstidpunkten. Förhöjningens
inverkan beaktas från och med början av arbetstidsperioden om merparten
av kalenderdagarna under arbetstidsperioden infaller efter
förhöjningstidpunkten.

[Tekijä]

1.6.2020

