Nytt avtal för Svenska Kyrkan
Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund* har tillsammans
med övriga fackliga organisationer träffat ett nytt treårigt kollektivavtal med
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO). Avtalsperioden löper mellan 1
april 2013 och den 31 mars 2016. Överenskommelse gäller för lön och allmänna anställningsvillkor. I avtalet ingår bland annat ett löneutrymme om 6,8 procent att
fördela under tre år. Avtalsperiodens längd och nivå motsvarar övriga avtal på arbetsmarknaden för 2013.
Parterna har kommit överens om följande:
• Löneutrymme att fördela lägst
o 2,4 procent den 1 april 2013
o 2,2 procent den 1 april 2014
o 2,2 procent den 1 april 2015
• Särskilda ersättningarna höjs 1 april 2013 och 1 april 2014.
• Krav på facklig förhandling om arbetsgivaren vill underskrida avtalets löneökningsutrymme om skärskilda skäl (inte ekonomiska!) föreligger och arbetstagarorganisation har färre än fem medlemmar.
• Visstidsanställda har rätt till årlig löneöversyn. Om löneöversynen leder till lönehöjning görs ingen avräkning från utrymmet.
• Arbetsgivaren betalar mellanskillnad som uppstår till följd av att Försäkringskassan
inte ändrar den sjukpenninggrundade inkomsten i de fall arbetsgivaren utbetalar
retroaktiv lön.
• Kanslichef kan avtala om kompensation för övertid.
• Vid arbete under beredskap kan arbetsgivaren om dygnsvilan inskränks pröva behovet till återhämtning på betalt arbetstid.
• Rätten till föräldralön förlängs med ytterligare en månad
• Individuell fortbildning/kompetensutveckling på arbetstid tydliggörs och baseras
på verksamhetens behov av utveckling.
• Arbetsgivaren bör i första hand tillvarata och långsiktigt utveckla den egna personalens kompetens för att undvika behov av bemannings- eller konsultföretag.
• Ersättningarna för lägerverksamhet har höjts.
En arbetsgrupp bildades för att utreda möjligheten att införa ett system där semesterdagstillägg växlas mot ledighet. Arbetsgruppens arbete ska vara avslutad senast 2014-09-30.
Avtalet kan komma att förändras i denna del under avtalsperioden.
En arbetsgrupp tillsätts med syfte att förenkla och förbättra löneavtalet.
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*Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Legitimerade Sjukgymnasternas Riksförbund, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Ingenjörer,
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