Oslo kommune, Utdanningsetaten, Musikk- og kulturskolen

OMK Oslo musikk- og kulturskole

PRINSIPPER FOR GODTGJØRING OG KOMPENSASJON FOR BRUK AV PRIVATE
MUSIKKINSTRUMENTER I TJENESTEN FOR INSTRUMENTALLÆRERE VED
OSLO MUSIKK- OG KULTURSKOLE

Disse prinsipper for godtgjøring og kompensasjon for bruk av private musikkinstrumenter i
tjenesten er fastsatt etter drøftinger mellom rektor og de tillitsvalgte, og gjelder fra 1.januar 2011
og inntil videre. Prinsippene bygger på særavtalens pkt 8.
8 Instrumenter og annet utstyr
8.1 Musikk- og kulturskolelærere plikter til enhver tid å holde sine instrumenter
og utstyr som brukes i tjenesten i førsteklasses stand. Vedlikeholdsutgifter,
forbruksvarer og utgifter til forsikring dekkes etter regning så fremt partene
ikke blir enige om annen dekningsmåte
8.2 Musikk- og kulturskolelærere som i sine ansettelsesvilkår er pålagt å bruke
sine egne instrumenter og sitt eget utstyr i tjenesten, får godtgjøring etter egen
avtale mellom partene.
Med utgangspunkt i særavtalens pkt 8 vil lærere ved OMK få refundert utgifter etter følgende
prinsipper.
Prinsippene gjelder for faste og midlertidig ansatte instrumentallærere som er tilsatt i minimum
20 % stilling eller mer. For tilsatte i minimum 20 % prosent eller mer av full stilling utbetales
instrumentgodtgjørelse og kompensasjon i samme prosentdel som stillingsstørrelsen.
For lærere som er pålagt å bruke private instrumenter i tjenesten ble partene enige om følgende.

1.

Forsikring - vedlikeholdsutgifter og forbruksvarer/rekvisita
Avtalen omfatter dekning av utgifter til forsikring, vedlikeholdsutgifter, nødvendige
forbruksvarer/rekvisita/stemming samt verdiforringelse/slitasje. Eksempler: forsikring,
rør, strenger, buehår, reparasjoner.
Arbeidsgiver dekker dokumenterte utgifter og eventuell egenandel ved skade på
instrumenter og tilhørende utstyr, samt utgifter til nødvendig vedlikehold og rekvisita
med ett årlig beløp inntil kr. 2500,-. Lærere som underviser på flere instrumenter får
dekket vedlikehold av disse etter stillingsstørrelse.
Dokumentasjonen må angå instrumenter som læreren etter avtale med arbeidsgiver
bruker i forbindelse med sin tjeneste ved OMK. Etter avtale med arbeidsgiver kan dette
beløpet samles opp inntil 3 år for større overhalinger/vedlikehold.
Lærere på sang og piano får dekket utgifter til stemming av piano hjemme med inntil
kr 1000,- pr år i de tilfeller der arbeidsgiver ikke stiller piano til disposisjon.
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2.

Kompensasjon for bruk av private instrumenter i tjenesten.
For slitasje ved bruk av private instrumenter i tjenesten yter arbeidsgiver en årlig
kompensasjon på inntil kr. 2000,- pr stilling.
For lærere som er pålagt å undervise på flere instrumenter gis ett tillegg på inntil kr 500,pr bi-instrument.

3.

Betalingsmåte
Avtalte ytelser etter denne avtale utbetales på følgende måte:
Kompensasjon for bruk og slitasje utbetales i juni hvert år, mens utgifter til
forsikring/vedlikehold dekkes etter dokumentasjon ved originale kvitteringer fra
arbeidstaker hvert år.

4.

Varighet
Prinsippene gjelder fra 1 januar 2011 og inntil videre.
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