
 

   

 

De fackliga organisationerna och IKEM – Innova-
tions- och kemiarbetsgivarna har haft olika uppfatt-
ningar om vilka företag som omfattas av skyldig-
heten att göra den extra avsättningen om 0,6 procent. 
Den nya hanteringen träder i kraft den 1 september 
2018 och innebär att den extra avsättningen om 0,6 
procent flyttas från Livsarbetstidsmodellen och dess 
LP-premier till systemet för deltidspension, inom ra-
men för ITP.  

Avsättningen till deltidspension, som för närvarande 
är 0,9 procent på det här avtalsområdet, blir från och 
med den 1 september 2018 1,5 procent. Nästkom-
mande höjning om 0,3 procent sker som tidigare är 
avtalat den 1 april 2019, då den totala avsättningen 
till deltidspension följaktligen blir 1,8 procent. 

Med anledning av att det är olika regler för de nuva-
rande LP-premierna och deltidspension är en över-
gångslösning framtagen.  
 
Den tjänsteman som fyller 25 år den 1 oktober 2018 
eller senare omfattas inte av deltidspension och er-
håller istället kontant utbetalning om 0,6 procent 
fram till och med månaden före den månad som 
tjänstemannen fyller 25 år. Från och med den månad 
som tjänstemannen fyller 25 görs avsättning till del-
tidspension. 

 
Den tjänsteman som senast den 31 augusti 2018 har fyllt 
65 år erhåller kontant utbetalning om 0,6 procent till 
dess att den pågående anställningen upphör. Detta ef-
tersom den tjänsteman som är över 65 år inte längre om-
fattas av deltidspension. 

I och med denna nya hantering av 0,6:an upphör möj-
ligheten att ställa retroaktiva krav på den arbetsgivare 
som inte har hanterat 0,6:an på ett korrekt vis. 

Inom ramen för Livsarbetstidsmodellens hantering av 
0,6:an kunde man lokalt komma överens om en annan 
hantering än det centrala valet mellan tjänstepensions-
avsättning och kontant ersättning. Om ni har träffat ett 
lokalt kollektivavtal om att 0,6:an har lagts ut i sin hel-
het som nivåhöjande lön på samtliga medlemmar, kan 
arbetsgivaren begära avräkning mot stupstocken om 0,6 
procent i de två nästkommande lönerevisionerna, då om 
0,3 procent i respektive lönerevision. En sådan avräk-
ning anpassas proportionerligt, om det är så att ni lokalt 
har kommit överens om att endast en del av 0,6 procent 
har lagts ut som nivåhöjande löneökning.  
 
För att en avräkning ska vara möjlig måste alltså arbets-
givaren kunna visa att ett skriftligt lokalt kollektivavtal 
har ingåtts mellan Unionenklubben och arbetsgivaren. 
Om arbetsgivaren till exempel har lagt ut en nivåhöj-
ande löneökning ensidigt eller träffat överenskommelse 
direkt med Unionens medlemmar, finns det inte grund 
för avräkning. Arbetsgivaren kan inte heller hänvisa till 



 

en annan lokal klubbs avtal, utan ett lokalt kollektiv-
avtal är bara relevant om det har träffats med Union-
enklubben. 
 
För de arbetsplatser där det inte finns någon Union-
enklubb måste arbetsgivaren kunna visa att ett skrift-
ligt lokalt kollektivavtal har ingåtts med Unionens 
regionkontor. Arbetsplatsombud med förhandlings-
mandat är att likställa med Unionenklubb. 

Om Unionenklubben och arbetsgivaren har dispone-
rat värdet av 0,6:an på annat sätt än som komplette-
rande avsättning till Livstidsarbetstidsmodellen kan 
det lokala kollektivavtalet omförhandlas. 

För de tjänstemän som har en alternativ tjänstepen-
sionslösning som innebär att tjänstemannen inte har 
något intjänande till ITP eller ITPK, så kallade ti-
otaggare eller tjänstemän som beviljats undantag 
från ITP och istället har en annan tjänstepensionslös-
ning ska arbetsgivaren träffa en särskild överens-
kommelse om hur avsättningen av värdet om 0,6 
procent ska göras. 

 
 


