Förändringar i kollektivavtalet för universitet och i statens tjänste- och
arbetskollektivavtal

Meddelande 8.6.2016

Universitetssektorn har nått ett förhandlingsresultat enligt konkurrenskraftsavtalet 3.6.2016. FOSUs
universitetsdelegation accepterade 8.6. förhandlingsresultatet, d.v.s. förnyandet av kollektivavtalet för universitet
för 1.2.2017–31.1.2018. Förhandlingsorganisationen FOSUs styrelse behandlar ärendet 14.6. Professorsförbundets
styrelse sammanträder 10.6.

Kollektivavtalet för universitet kommer att gälla i ytterligare ett år, och lönerna höjs inte med generella höjningar
under denna tid. Under avtalsperioden arbetar en arbetsgrupp för utveckling av lönesystemet, en arbetsgrupp för
övningsskolornas arbetstids- och lönesystem, en arbetstidsgrupp, en arbetsgrupp för statistiksamarbete samt en
arbetsgrupp för samarbete och samarbete inom arbetarskyddet.

Arvodena för i universitetens lönesystem bestämda utvärderingsgrupper förändras inte. Semesterpenningen för
anställda inom universitetssektorn skärs inte ned.

Den årliga arbetstiden ökar med 24 timmar

Förändringarna i arbetstidsbestämmelserna träder i kraft från och med 1.1.2017. Undervisnings- och
forskningspersonalens årliga arbetstid är i fortsättningen 1 624 timmar. För professorer kommer det maximala
antalet timmar för närundervisning vara 142 per läsår. I undervisningsbetonade uppgifter kommer det maximala
antalet timmar för närundervisning som intas i arbetsplanen vara 396/455 per läsår.

Lokala avtal

Vid universiteten kan arbetsgivaren och huvudförtroendemannen komma överens om minimibestämmelser för
lönen eller andra ekonomiska förmåner i kollektivavtalet. Förutsättningen för ett sådant avtal är en ekonomisk
krissituation som kan leda till att användningen av arbetskraft minskar. Avtalet kan komma i fråga om universitetets
verksamhet eller skötsel av de i universitetslagen stadgade uppgifterna äventyras på grund av att universitetets

ekonomiska situation försämras och universitetets verksamhet och arbetsplatser därför är hotade. Först konstaterar
avtalsparterna enhälligt situationen som ligger till grund för förhandlingarna om ett lokalt avtal. Avtalet kan ingås för
en bestämd tid på ett år, och under giltighetstiden kan arbetsgivaren inte av produktionsorsaker eller ekonomiska
orsaker säga upp eller permittera sina anställda.

Förändringar i statssektorns tjänste- och arbetskollektivavtal

Förhandlingsorganisationen FOSU har fastställt förnyandet av statens tjänste- och arbetskollektivavtal för 1.2.2017–
31.1.2018. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal förlängs med ett år, och under denna tid höjs lönerna inte med
generella höjningar. Semesterpenningen skärs ned med 30 procent under åren 2017–2019. I ämbetsverksarbete
förlängs arbetstiden med sex minuter per dygn. Under avtalsperioden arbetar bland annat en
jämställdhetsarbetsgrupp, en arbetsgrupp för utveckling av statens lönesystem och en arbetstidsgrupp.
Möjligheterna till lokala avtal ökas.

