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Ministerier, ämbetsverk och inrättningar

Beräkning av tjänstgöringstid som berättigar till semester samt ålderspension
Bestämmelser om beräkning av tjänstgöringstid som berättigar till semester finns i § 6 i statens
tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar. I fråga om beräkningen av tjänstgöringstid har man
iakttagit en princip enligt vilken beräkningen av tjänstgöringstiden börjar på nytt från början, det vill
säga att tjänsteåren nollställs, om den person som anställs i ett anställningsförhållande hos staten
får ålderspension när anställningen börjar.
Arbetsdomstolen har den 28 januari 2021 träffat ett avgörande TT:2021:2 om beräkningen av den tid
som berättigar till ett årsbundet tillägg i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal. I avtalet har beräkningen av det årsbundna tillägget börjat från början, om personen i fråga samtidigt med anställningsförhållandet har fått ålderspension. I domen ansågs det att
avtalsbestämmelsen innebär åldersdiskriminering och sålunda är ogiltig.
På grund av nämnda dom och efter diskussioner med huvudavtalsorganisationerna konstaterar Statens arbetsmarknadsverk att vid beräkningen av tjänstgöringstid som berättigar till semester ska erhållande av ålderspension inte längre nollställa beräkningen av tjänstgöringstid. Ämbetsverken ska
kontrollera beräkningen av tjänstgöringstid i fråga om de av sina anställda som får ålderspension
och korrigera den så att den överensstämmer med § 6 i semesteravtalet. Korrigeringarna ska göras
retroaktivt med beaktande av den bestämmelse om preskription som avses i 62 § i statstjänstemannalagen.
I vissa preciserande tjänstekollektivavtal om statens lönesystem ingår det bestämmelser om erfarenhetsdelar. Om man vid beräkningen av den tjänstgöringstid som påverkar erfarenhetsdelarna har
följt den princip som avses ovan, ska även dessa beräkningar korrigeras. Om det i de avtalsbestämmelser som gäller erfarenhetsdelarna uttryckligen har överenskommits att ålderspension ska ha
samma innebörd som i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal,
ska dessa avtalsbestämmelser strykas i avtalen som ogiltiga.
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