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A-kAsseAvgiften  
oförändrAd

timsemester från 2015
Från den 1 januari 2015 kommer Försvarsmakten att börja tillämpa timsemester. Det gör det möjligt  
att ta ut semester för hel- eller del av dag. 

Som vi tidigare informerat om här i Officersinfo så kommer avtalet om 
timsemester att börja gälla från den 1 januari. För den som arbetar heltid 
med en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar i veckan motsvarar en 
semesterdag 8 timmar. För arbetstagare som arbetar oregelbundet dras det 
antal semestertimmar som ligger planerat i listan den aktuella dagen.

För den som har kortare arbetstid än 40 timmar i genomsnitt per 
vecka kommer timsemestern att kvotberäknas. Det innebär att det vid 
semester under en hel dag dras fler semestertimmar än det som ligger 
planerat i listan. Detta beror på att alla arbetstagare oavsett genomsnittlig 
veckoarbetstid får, beroende på ålder, lika många semestertimmar som 
årssemester. 

Även sparade semesterdagar kommer att omräknas till timmar. Mer 
information om timsemester kommer att publicera på emilia i slutet av 
december.

Årssemestern kommer se ut enligt följande:

Ålder                                                         Timmar
Till och med det år du fyller 29                224 (tidigare 28 dagar)
Från det år du fyller 30 år                         248 (tidigare 31 dagar)
Från det år du fyller 40                             280 (tidigare 35 dagar)

Medlemsavgiften till Akademikernas a-kassa kommer att vara 90 kronor i 
månaden även 2015.

Ingen höjd a-kassa
Det blir ingen höjning av a-kassetaket nästa år. Regeringens budgetförslag 
som innehöll en höjning av dagpenningen röstades ner. Högsta dagpen-
ning är även fortsättningsvis 680 kronor.

Den 1 januari träder ett nytt omställningsavtal i kraft. Det nya 
avtalet kommer till skillnad mot det gamla Trygghetsavtalet även 
omfatta GSS.

I somras tecknade Officersförbundet inom ramen för OFR* ett nytt 
omställningsavtal som från och med den 1 januari 2015 ersätter det 
Trygghetsavtal som Arbetsgivarverket sade upp i samband med förra 
årets avtalsrörelse. Omställningsavtalet omfattar det stöd som man har 
rätt till när man blir uppsagd på grund av arbetsbrist och varit anställd i 
minst ett år eller om den tidsbegränsade anställningen löper ut och man 
har varit anställd i minst två år.

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

– Det känns särskilt bra att vi lyckades med målsättningen att grupp-
chefer, soldater och sjömän omfattas eftersom få andra omställningsavtal 
på arbetsmarknaden omfattar visstidsanställda, säger Niklas Simson, 
förhandlingschef.

Övergångsbestämmelser
Det kommer att finnas vissa övergångsregler för pensionsersättning fram 
till 2016 för den som sägs upp på grund av arbetsbrist om arbetstagaren 
har mindre än fyra år kvar till ordinarie pensionsålder enligt 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 övergångsbe-
stämmelse fram till 2018 som innebär att pensionsersättning kan beviljas 
vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Det nya avtalet
Avtalet finns i sin helhet på www.officersforbundet.se/radgivning Obser-
vera att du måste vara inloggad för att kunna ta del av avtalet. 

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

nytt omställningsAvtAl officersförbundet  
på din sidA
En folder som sammanfattar förbundets 
fackliga program bifogas Officerstidningen 
som kommer ut i nästa vecka. 

Förbundsmötet fattade bland annat beslut 
om förbundets verksamhet de kommande tre 
åren. Detta uttrycks i det fackliga program-
met. Hela det fackliga programmet finns på 
www.officersforbundet.se/material. Officers-
förbundet på din sida är en kortversion där 
vi har sammanfattat delar av det fackliga 
programmet.

Alla aktiva medlemmar kommer att få foldern Officersförbundet 
på din sida tillsammans med Officerstidningen 8/2014.

dAgs Att AnmälA till AvtAls- och  
utbildningskonferens

det är hög tid att anmäla deltagare från officersföreningen 
till 2015 års första avtals-  och utbildningskonferens.  
den äger rum den 26 - 27 januari och vi behöver er  
anmälan senast den 15 december. 
www.officersforbundet.se/facklig_utbildning
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