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HUSK URAVSTEMMINGEN – FRIST 23. MAI  

Uravstemmingen i tariffoppgjøret mellom LO 

Kommune og KS blir gjennomført elektronisk, og 

er sendt ut. Frist for å avgi stemme: 23. mai. 

Også uravstemmingen i Oslo kommune gjøres 

elektronisk, og er sendt ut.  

Forhandlingsutvalget i Skolenes landsforbund oppfordrer medlemmene til å 

stemme JA til oppgjøret i uravstemmingen. Les mer her  

 

NY OG BEDRE REISEFORSIKRING 

Som medlem i Skolenes landsforbund får du utvidet 

din reiseforsikring fra 1. juli 2016, til Topp 

reiseforsikring. Dette er en av markedets beste 

forsikringer. 

Forsikringen vil nå også gjelde reiser til og fra jobb og skole, i tillegg til ferie- 

og fritidsreiser i hele verden, og forsikringssummene er høyere. 

Dersom du ikke ønsker reiseforsikring via medlemskapet (det er dessverre 

ikke mulig å beholde dagens standard forsikring), må du reservere deg mot 

forsikringen. Les mer om forsikringen her  

 

KREVER FULLFIANSIERING AV ETTERUTDANNING  

LO og Skolenes landsforbund krever at staten 

fullfinansierer etterutdanning som 33.000 lærere er 

pålagt som følge av vedtak i Stortinget.  

– Lærerne er påtvungen en reform vi ikke ønsker, og 

må attpåtil finansiere 25 prosent av reformen selv. Stortingets vedtak er et 

brudd på hovedtariffavtalen om at arbeidsgiver skal dekke pålegg om 

styrking av kompetansen i matematikk, norsk, engelsk og samisk, sier SL-

leder Anne Finborud til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).  

LO-sekretær Trude Tinnlund (bildet) mener SL ble lurt av statsråden til 

å undertegne strategiplanen under forutsetning om at spørsmål om 

finansiering skulle tas opp i et annet forum senere. Les mer her  

SJEKK HJEMMESIDEN 

Vi oppfordrer medlemmene til 

å besøke vår hjemmeside.  

 

På skoleneslandsforbund.no legger 

vi stort sett daglig ut 

saker/informasjon som er verdt å 

få med seg.  

Lik/følg SL på: Facebook, Twitter 

(@SLforbund) og Instagram 

(skolenes_landsforbund). 

God helg! Hilsen Anne  

 

 

 

Forbundssekretær Chris Gøran 
Holstad saboterte russefeiringen som 
lærer, og høstet gode erfaringer. Les 
om suksess-prosjektet her!   
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ØNSKER REELLE FORHANDLINGER OM LØNNSMASSEN  

Forbundsfrua blogger: «Det er et 

gledelig, historisk sus over at alle 

organisasjonene fant en felles løsning 

både i KS og i Oslo kommune, etter reelle 

forhandlinger i året tariffoppgjør. LO Kommune er fornøyd med 

innretningen i resultatet innafor rammen på 2,4 prosent. Unio sitt krav om å 

låse lønnsmassen til ansatte med høyere utdanning i et eget kapittel ble 

parkert tidlig i forhandlingene. Både KS og LO ønsket helhetlige løsninger. 

Etter vår vurdering er det klokt å gripe fatt i denne enigheten og dempe 

presset om mer lokal lønnsdannelse.» Annes blogg leser du her 

 

FULL STØTTE TIL FELLESFORBUNDETS STREIK  

Skolenes landsforbund støtter våre 

streikende kamerater i hotell- og 

restaurantbransjen og forbundsleder Jørn 

Eggum i Fellesforbundet (bildet). Dette 

er en rettferdig streik som arbeidsgiverne 

helt og holdent må ta ansvar for. 

Hotell- og restaurantarbeiderne som nå er i streik har lenge blitt hengende 

etter i lønnsutviklingen i forhold til andre grupper. Medlemmene på Riksavtalen er blant de som tjener aller minst, og som 

fortjener et løft.  

Vi oppfatter derfor arbeidsgivernes holdning som et ønske om å holde de lavest lønnede nede. Dette er selvsagt helt 

uakseptabelt. En slik holdning fra arbeidsgiverne er som å be om konflikt. Og det har de også fått! 

SL SKAL BLI STØRST – BLIR DU MED PÅ DET?  

Fire medlemmer under streiken i 2014. 19 medlemmer per 25. april 2016. Ved Ål vidaregåande 

skole er Skolenes landsforbund den desidert største klubben.  

Ida Marie Holen, plasstillitsvalgt ved skolen, innrømmer at det for noen ansatte satt langt inne 

å melde seg inn SL, fordi det var et LO-forbund. Men mange har latt seg overbevise:  

– So what! Å være medlem i LO betyr at vi har mange flere i ryggen, altså mer tyngde. Les mer om SL-suksessen her  

OPPDATER PROFILEN DIN!  

Nytt medlemssystem er på plass. I den anledning har forbundskontoret en oppfordring 

til ALLE medlemmene:  

Logg deg inn her med ditt medlemsnummer (brukernavn, begynner med 10 …) og 

kontroller at opplysningene om deg stemmer: Navn, adresse, arbeidssted, e-post 

og telefonnummer. Passord: SLXXXX (X=ditt postnummer), f.eks.: SL9750.  

Forbundskontoret er avhengig av at medlemmenes personopplysninger er så korrekte 

som mulig. Mange bytter for eksempel arbeidssted eller flytter – og glemmer å oppdatere profilen sin.  

 

Digital utgave: KLIKK HER 

Kontakt oss 

Skolenes landsforbund 

Postboks 8783 Youngstorget 

0028 Oslo  

Telefon: 993 56 060 

skolenes@skolenes.no  

http://www.skoleneslandsforbund.no/  
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