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Akademikerförbunden har träffat avtal för IDEA tjänstemän 
Akademikerförbunden och IDEA har efter vårens förhandlingar enats och träffat ett nytt 
avtal. Avtalsperioden löper under två år, från och med 2014-04-01 till och med 2016-03-
31. 

Avtalet innebär 

• Löneprinciper och förhandlingsordning i löneprocessavtalet från 2013 fortsätter 
att gälla även för kommande avtalsperiod. Nya lönerevisionsdatum är 1 april 2014 
och 1 april 2015. Löneavtalet innehåller nya stupstocksregler (dvs. det 
löneutrymme som faller ut om parterna inte kommer överens om annat) om 2,5 % 
för år 2014 respektive 2,3 % för år 2015. 
 

• Ersättningen i lägeravtalet har räknats upp till 521 kr från och med den 1 april 
2014 och till 533 kr från och med den 1 april 2015. 
 

• En ny arbetstidsmodell införs i avtalet - Målstyrd arbetstid. Målstyrd arbetstid 
innebär att tjänstemannen har frihet att förlägga arbetstiden utifrån 
verksamhetens krav och behov i dialog med arbetsgivaren. Överenskommelse om 
målstyrd arbetstid träffas mellan tjänsteman och chef. Sådan överenskommelse 
gäller tillsvidare och kan sägas upp senast två månader innan nästa 
lönerevisionsdatum. 
 
Övergångsregler om att automatiskt övergå till målstyrd arbetstid gäller för den 
som enligt tidigare kollektivavtal varit undantagen från avtalets arbetstidsregler 
4.2-4.5. Under perioden fram till och med 31 januari 2015 kan överenskommelsen 
om målstyrd arbetstid sägas upp med två månaders uppsägningstid. 
 
Parterna är överens om att kompensation för anmodad tjänstgöring på arbetsfri 
dag i enlighet med 5.1.1 är ograverad trots införandet av det nya begreppet 
målstyrd arbetstid. 
 

• Regler om så kallade konfessionslösa helger införs i avtalet. Det innebär att 
avtalets ordinarie arbetsfria dagar kan förläggas till andra dagar under året 
genom enskild, skriftlig överenskommelse. 
 

• Ett nytt avtal om kompetensutveckling har träffats mellan parterna. 
 

• I övrigt gäller de allmänna anställningsvillkoren i stort sett oförändrade. 
 

 


