Öppna centrala avtal för lokala lösningar
Det är svårt att alltid vara konsekvent i sitt handlande eller i sina åsikter. I årets avtalsrörelse tycks
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (här förkortat Skao) ha svårt att leva upp till sådana förväntningar.
När det t.ex. gäller Skaos utgångspunkter för synen på kyrkoherdarnas anställningsformer säger företrädare för Skao: ” Vår utgångspunkt är att den lokala arbetsgivaren utifrån sina lokala premisser ska kunna
utforma verksamheten på det sätt som han vill…”
Men Skaos syn på de lokala arbetsgivarnas förmåga att hantera lokalt verksamhetsanpassade avtal är en
helt annan. Då menar Skao att den lokala arbetsgivaren vare sig kan eller vill hantera frågan utan Skao
ska centralstyra.
Kyrkliga arbetsgivare har stor vana att ta ansvar. De har ansvar för att Svenska kyrkans grundläggande
uppgift blir utförd. Den uppgiften medför ansvar för församlingsverksamhet, ekonomi, personal, fastigheter och begravningsväsendet mm. De axlar stora uppgifter, men Skao betror dem inte att lokalt anpassa ett centralt avtal, som i grunden är skrivet för Sveriges kommuner och landsting, till lokala förhållanden och verksamheter.
Ett exempel: En medarbetare vill av familjeskäl avstå från löneökning och istället få motsvarande fler
semesterdagar. Den lokala arbetsgivaren tycker att det är en utmärkt lösning, men får inte medverka till
den. Varför? Därför att Skao har bestämt att det centrala avtalet inte ska öppnas för lokala lösningar!
Gynnar detta synsätt flexibla lösningar, gynnas den lokala verksamheten? Bidrar inställningen att det
lokala självbestämmandet stärks? Ökas tilltron mellan central och lokal nivå?
Ingen behöver känna sig utlämnad. Om man lokalt inte kommer överens finns den centrala överenskommelsen att luta sig mot. Ingen blir påtvingad något som den inte vill. Det finns ju ett skydd så varför
denna brist på tilltro hos Skao.
Svenska kyrkan måste myndiggöra sig själv. I årets avtalsrörelse är det möjligt, men Skao vill inte medverka till det. Kyrkans Akademikerförbund, som organiserar akademiker inom Svenska kyrkan och har
hela sin verksamhet där, vill att avtalen ska underlätta för kyrkan att utföra sin grundläggande uppgift.
Vi tror att den som lokalt har ansvar för uppgiften också bäst vet vad som behövs. Öppna därför kyrkans
centrala avtal för lokala lösningar!
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