Hva gjorde Fylkesrådet under lærerstreiken? Hvilke signaler ble sendt til KS før og under streiken?
KS påstår at de på oppfordring fra kommuner og fylker skulle prioritere helsearbeidere i årets
lønnsoppgjør. Dette ble brukt av KS for ikke å gi innrømmelser i forhandlingene med
lærerorganisasjonene. Signaler gitt i januar til KS må kunne justeres under vegs. Særlig burde
fylkesrådet se sitt ansvar for elevene fordi disse har blitt rammet av en to-årlig pandemi i forkant som
har gått ut over skolegangen.
Er det slik å forstå at fylkesrådet valgte å sitte rolig i båten og heller se på at KS brukte elevene for å
få lønnsstriden inn til tvungen lønnsnemnd? En slik strategi er kritikkverdig av flere grunner. Først og
fremst fordi en ikke tar ansvar for elevene, men bruker dem i en arbeidskonflikt. Dessuten er det et
angrep på den frie forhandlingsretten. Det rammer særlig samarbeidsklimaet. Vi trenger lærere som
ikke bare gjør det de må, men som gir av seg selv til elevene.
Vi trenger motiverte lærere for å kompensere elevenes tap av undervisning både under pandemien
og streiken. Fylkesrådet må satse mer på den videregående skole. Et tiltak bør være å føre tilbake
sparte lønnsutgifter til elever og lærere. Læreryrket må oppgraderes for våre kommende
generasjoner. Heller ikke vi har noen framtid om kunnskapen forvitrer i samfunnet.

Frode Bygdnes, Rødt

Spørsmål fra Frode Bygdnes om lærerstreiken:
Hva gjorde Fylkesrådet under lærerstreiken? Hvilke signaler ble sendt til KS før og under streiken?

Svar:
Fylkesordfører,

Bakgrunn
Fylkeskommunen er tilsluttet KS, og det er KS som arbeidsgiverorganisasjon som ivaretar
lønnsforhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene på nasjonalt nivå, innenfor rammen av
hovedtariffavtalen for kommunal sektor. Det er hovedstyret i KS som utformer
forhandlingsmandatet. KS får innspill fra kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å utforme
mandatet. Kommunene var særlig opptatt av rekrutteringsutfordringene i helsesektoren. Tilleggene
til de ulike stillingsgruppene i kommunal sektor ble ca 3%. I tillegg ble det gitt økt begynnerlønn for
alle stillingsgrupper. Her gikk de største tilleggene til de med 3- og 4-årig høyere
utdanning. Sykepleierne er den store gruppa her. Resultatet for de streikende organisasjonene
fastsettes i lønnsnemnd, og er ikke klart ennå.
Svar på spørsmålene fra Frode Bygdnes:
Før lønnsforhandlingene ble debattheftet, hvor KS stiller spørsmål om prioriteringer foran
lønnsforhandlingene, både behandlet i Samarbeidsutvalget og i Fylkesrådet. I vedtaket ba
fylkesrådet om at rammen skulle fordeles sentralt, om å tilstrebe at alle skulle få reallønnsvekst, og
om at kronetillegg ble gitt fremfor prosentvise tillegg
(https://opengov.360online.com/Meetings/tffk/Meetings/Details/615859?agendaItemId=205422).
Under streiken deltok fylkeskommunen på møter i regi av KS. Dels var dette møter hvor KS
arbeidslivsdirektør og styreleder informerte om status i arbeidet med streiken. Dels var dette møter
hvor praktiske spørsmål knyttet til streiken ble løst. Under streiken hadde fylkeskommunen også tett
kontakt med Utdanningsforbundet om dispensasjonssøknader og andre spørsmål knyttet til streiken.
I tillegg var det ukentlige møter med utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet har i ettertid gitt
positiv tilbakemelding på det lokale samarbeidet under streiken.

Til slutt kan det nevnes at det er anslått om lag 14 millioner kroner i reduserte lønnskostnader ved de
skolene som var rammet av streiken. Disse midlene skal de samme skolene kunne benytte på tiltak
for elevene.

Takk, fylkesordfører

Ronald Wærnes
Fylkesråd for økonomi og kultur/ fylkesrådets nestleder

Kommentar: Legg merke til at det gis ikke svar på spørsmålet, men vises til dokument som ikke
prioriterer lærerne i lønnsoppgjøret. Og fylkesråd for utdanning var i salen, men fikk ikke oppgaven
med å svare.
Frode Bygdnes.

