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Nytt omställNiNgsavtal - 
äveN för gss

Nästa år träder ett nytt omställningsavtal 
ikraft. Det nya avtalet kommer till skillnad 
mot det gamla Trygghetsavtalet även om-
fatta GSS.

Ett nytt omställningsavtal är tecknat och ersätter 
från och med den 1 januari 2015 det Trygghets-
avtal som Arbetsgivarverket sade upp i samband 
med förra årets avtalsrörelse. 

Sedan hösten 2013 har Officersförbundet, 
genom OFR/S, P, O*, tillsammans med Ar-
betsgivarverket arbetat med att ta fram ett nytt 
avtal för de statligt anställda som blir uppsagda 
på grund av arbetsbrist eller där anställningarna 
löper ut (visstidsanställningar). 

Visstidsanställda omfattas
Arbetsgivarverket vill genom ett nytt avtal bättre 
ta tillvara ”arbetslinjen” vid omställningar. Of-
ficersförbundets ingång i förhandlingarna var att 
fler med otrygga anställningar skulle omfattas av 
avtalet, till exempel GSS som kan vara visstids-
anställda upp till 12 år.

– Det känns särskilt bra att vi lyckades med 
målsättningen att gruppchefer, soldater och 
sjömän omfattas eftersom få andra omställnings-
avtal på arbetsmarknaden omfattar visstidsan-
ställda, säger Niklas Simson, förhandlingschef.

Övergångsbestämmelser
Det nuvarande Trygghetsavtalet gäller i sin 
helhet fram till den 1 januari 2015. Därefter 

kommer det att finnas 
vissa övergångsregler för 
pensionsersättning fram 
till 2016 för den som sägs 
upp på grund av arbets-
brist om arbetstagaren har 
mindre än fyra år kvar till 
ordinarie pensionsålder en-
ligt PA03 och varit anställd 
i minst 10 år. 

Officersförbundets 
medlemmar som var anställda 2007-12-31 och 
då fick pensionsåldern höjd till 61 år omfattas 
dessutom av en övergångsbestämmelse fram till 
2018 som innebär att pensionsersättning kan 
beviljas vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det nya avtalet
Mer information om det nya avtalet kommer 
under hösten i Officersinfo. Avtalet kommer 
idag också att läggas ut i sin helhet på  
www.officersforbundet.se

*Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, 
Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, 
Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och 
Ledarna. Tillsammans organiserar dessa förbund 
ca 100 000 anställda inom staten.  

Fakta

avtalet börjar gälla från den 1 
januari 2015
övergångsregler för pensions-
ersättning gäller fram till 2016 
samt separata övergångsregler 
för officerare, fram till 2018
Jämfört med trygghetsavtalet får 
de som sägs upp på grund av 
arbetsbrist i stort sett oföränd-
rade villkor
Visstidsanställda kommer in i 
avtalet redan efter minst två års 
anställning
Jämfört med trygghetsavtalet ett 
mer flexibelt system för ekono-
miska förmåner
Även gruppchefer, soldater, 
sjömän och utlandssända (ura) 
omfattas nu av avtalet
Jämfört med trygghetsavtalet 
påbörjas åtgärder för omställning 
tidigare
deltidsarbetslösa får utökad  
a-kasseersättning
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Niklas Simson

officersförbuNdet på stockholm pride
I år deltar Officersförbundet i Stockholm 
Pride 28 juli – 2 augusti tillsammans med 
Saco och andra förbund inom Saco-federa-
tionen. 

Saco-familjen finns på plats med ett tält i Pri-
depark, Östermalms IP onsdag - lördag,  deltar 
i Prideparaden på lördagen och arrangerar 
seminariet Varför ska din chef bry sig om hbtq-

frågor? i Pride House (Kulturhuset) fredagen 
den 1 augusti 13 – 13.45. 

Läs mer
Information om var och när Saco-familjen 
samlas inför Prideparaden och vilka andra 
aktiviteter som anordnas av Saco under veckan 
kommer efterhand att läggas ut på  
www.saco.se/sacopride/.

Välkommen 
att besöka oss i 
Pridepark och att 
delta i paraden 
tillsammans med 
övriga medlem-
mar i Saco.
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Fler semesterdagar när du är Föräldraledig

Tack vare kollektivavtalet kan du tjäna in semester under upp till 360 dagar vid  
föräldraledighet. Utan kollektivavtal begränsas intjänandedagarna till 120 - 180 dagar.

Du tjänar på kollektivavtal!
de här och många andra förmåner gäller för dig och alla dina  
kollegor tack vare att du tror på idén om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar. 
fler exempel hittar du på www.officersforbundet.se/om_forbundet

Officersinfo gör nu ett sommaruppehåll  
och återkommer i augusti

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag, en förmån 
för dig som är medlem i Officersförbundet.

Den 23 september klockan 8.30 – 15.30 kan du i Linköping ta del av 
följande fyra föreläsningar: 

Morgan  Borg ”Den inre kompassens makt - En förändringsfilosofi”
Per Furumo “God muntlig kommunikation - att vara maximalt 
professionell i det skarpa läget”
Camilla Uddgren “Viljans kraft”
Ingvar Bengtson ”Ditt beteende och din attityd - framgångsfaktor 
för jobbet och privat - Laganda, Ledarskap, Motivation och Person-
lig utveckling ”

•
•

•
•

Mer information och anmälan
Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på  
www.akademikerkompetens.com

Fler seminarier under året
Under hösten hålls Akademikerkompetens på följande datum och orter: 

Torsdag 9 oktober i Eskilstuna 
Tisdag 14 oktober i Malmö 
Tisdag 11 november i Uppsala 
Torsdag 20 november i Göteborg  

•
•
•
•

kompeteNsdag i liNköpiNg
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