
A. Avsättning till arbetstidskonto fr o m den 1 april 2006 
 
 
I samband med förhandlingarna rörande fortsatta avsättningar till arbetstidskonton har 
parterna noterat, att de anställdas val av ledig tid ökat under den gångna 
avtalsperioden. 
 
Detta har försvårat en diskussion om att tillföra ytterligare medel till arbetstidskontona. 
 
Mot bakgrund härav är parterna ense om att stimulera de anställda att välja något av de 
övriga alternativen. 
 
I enlighet härmed har parterna enats om följande: 
 
* De anställda erbjuds möjligheten att välja mer än ett alternativ då valen ska 
genomföras from 2005. Detta bedöms minska trycket på valet av ledig tid, eftersom 
det kommit fram önskemål om den här typen av lösningar för att möjliggöra rimliga 
avvägningar för exempelvis den som inte vill satsa hela tillgodohavandet på 
pensionsavgifter. 
 
*Parterna är ense om att företagen ska stimulera valet av pensionsavsättningar genom 
att fr o m det val som genomförs 2005 tillföra 10 % utöver det avsatta belopp som den 
anställde använder till pensionspremie och fr o m de val som genomförs 2006 tillföra 
ytterligare 10 % av det avsatta belopp som används på detta sätt. 
 
* Parternas avsikt är att dessa åtgärder ska medföra en större balans mellan de 
alternativ systemet erbjuder. 
 
Med utgångspunkt från dessa förutsättningar är parterna överens om att ytterligare 0,5 
% kan avsättas till arbetstidskontona fr o m avtalsåret 2006. 
 
Om det skulle visa sig, att andelen som valt ledig tid efter de två kommande åren ej 
understiger 50 %, är parterna ense om att vidta åtgärder för att tillse att de ytterligare 
avsättningarna inte föranleder att uttaget av betald ledig tid överstiger detta tal. 
 
Bedömningar av vilka åtgärder som kan ifrågakomma för detta syfte ska ske med 
utgångspunkt från såväl ett branschperspektiv som ett arbetsställeperspektiv. Härvid 
ska bl a undersökas och belysas vilka problem som kan tänkas sammanhänga med 
önskemål om förläggning av den lediga tiden och rutinerna för anmälan om sådana 
önskemål.  
 
 
 
 
 
 



I sista hand förs lokala överläggningar om hur det tillkommande utrymmet ska 
disponeras inom ramen för arbetstidskontona. 
 
 Anmärkning: 

I samband med att CF accepterat att det ytterligare utrymmet till 
arbetstidskontona ska utgå först under det tredje avtalsåret var parterna 
överens om att detta utrymme ska finnas kvar även om det tredje 
avtalsåret i övrigt skulle sägas upp av någondera av parterna. 

 
 
 
 
 


