Så påverkar det nya omställningsavtalet a-kasseförstärkningen för
tidsbegränsat anställda
Enligt det nya Omställningsavtalet för statligt anställda finns en a-kasseförstärkningen som
kompletterar ersättningen från a-kassan. A-kasseförstärkningen innebär att den som är utan jobb
kan få ut 80 procent av den tidigare inkomsten. Utan denna inkomstförstärkning är a-kassans
maxgräns 80 procent av 18 700 kr per månad före skatt.

Villkor för a-kasseförstärkning för tidsbegränsat anställda
För dig med en tidsbegränsad anställning som löper ut 1 januari 2015 eller senare gäller följande för
a-kasseförstärkningen. Du som har:
1) Upp till tre års tidsbegränsad anställning* i en följd: Ingen a-kasseförstärkning
2) Mer än tre, men mindre än sex års tidsbegränsad anställning* i en följd:
A-kasseförstärkning i 44 ersättningsdagar. Detta är även maxtaket för doktorander även om
anställningstiden är mer än sex år.
3) Mer än sex års tidsbegränsad anställning* i en följd: A-kasseförstärkning i 300
ersättningsdagar. Den som har barn som ännu inte fyllt 18 år vid den 300:e dagen har rätt till
ytterligare 150 ersättningsdagar.
Begreppet ”anställning” avser i den här texten staplade anställningar hos samma funktionella statliga
arbetsgivare. I det tidigare Trygghetsavtalet talade man enbart om statlig anställning, men här är det
alltså fråga om en och samma myndighet.
För dig som har en anställning som avslutas innan 31 december 2014 gäller Trygghetsavtalet.

Övergångsregel
För dig som tidigare omfattats av Trygghetsavtalet kan speciella övergångsregler gälla. Om följande
två villkor uppfylls har du rätt till a-kasseförstärkning enligt punkt 3 ovan:
•
•

Du ska ha varit statligt anställd i sammanlagt minst tre år under de senaste fyra åren när
avtalet träder i kraft (1 januari 2015).
Din tidsbegränsade anställning ska avslutas senast den 31 december 2016.

Övergångsregeln gäller även för doktorander.

Ekonomisk ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring
Du som är medlem i Naturvetarna har i ditt medlemskap en inkomstförsäkring som ger dig
a-kasseförstärkning i 120 ersättningsdagar. Det betyder att du som omfattas av punkt 1) ovan ersätts
av inkomstförsäkringen i 120 dagar. Du som omfattas av punkt 2) ovan får 44 ersättningsdagar via
omställningsavtalet och 76 ersättningsdagar från inkomstförsäkringen.
Läs mer om inkomstförsäkringens villkor (kvalifikationstid etc.):
http://www.naturvetarna.se/Medlem/Formaner/Inkomstforsakring/

För ytterligare information:
Omställningsavtalet finns i sin helhet här:
http://naturvetarna.se/anstallning_avtal/Kollektivavtal/Avtalsarkiv/Statligt-anstallda-akademiker/
Vid frågor, vänligen kontakta: erik.allard@naturvetarna.se eller sanna.johansson@naturvetarna.se.

