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Omställningsfonden
Är du tillsvidareanställd men
riskerar att bli övertalig på
grund av arbetsbrist? Då
kan kanske den nystartade
Omställningsfonden hjälpa
dig att hitta vägen till ett nytt
arbete.
T E X T O C H F OTO ANNA-LENA RÖNN

Omställningsfonden började
sitt arbete den 1 januari i år.
Fondens vision är rätt kaxig: ”Alla
som kan och vill arbeta ska också
ha ett arbete att gå till.” För att förverkliga den, erbjuder man ett aktivt
omställningsarbete och vissa ekonomiska förmåner.
Som anställd måste man – förstås
– uppfylla vissa kriterier för att få del
av hjälpen. Avtalet gäller den som:
• är uppsagd på grund av arbetsbrist
eller
• ingått i en fastställd turordning
och avgår efter överenskommelse 		
med arbetsgivaren
• varit anställd enligt Allmänna 		
bestämmelser, med minst 40 procent sysselsättningsgrad sedan
minst ett år vid uppsägningstidpunkten
• varit anställd inom kommun, kommunalförbund, landsting eller företag anslutna till Pacta.

ställningsfonden när en medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist.
När fonden konstaterat att avtalet
gäller, dröjer det bara några dagar
innan en rådgivare hör av sig för att
boka in ett första möte.

Marie Bolling är en av de två rådgivarna i region Öst. Hon har hand
om kommunerna i Östergötland och
norra Småland. Precis som sina kollegor är hon egen företagare med
lång erfarenhet av omställningsarbete, hon har bland annat jobbat
för Trygghetsrådet. Till sin hjälp har
hon en rad specialister inom olika
områden.
– Som rådgivare är jag en neutral part i en tuff situation. Men
mitt fokus är alltid att den jobbsökande ska hitta ett nytt jobb eller

För att trygga övergången till ett

Fonden har fått en ganska lugn start.
Under de tre första månaderna har
man tagit emot 258 godkända uppsägningar, det är färre än på den
privata sidan. Kommunerna står för
merparten och de flesta som sagts
upp är lärare eller omsorgspersonal.
Arbetsgivaren ska kontakta Om-

starta eget. Det allra viktigaste är att
omställningsarbetet kommer igång
så snabbt som möjligt, helst redan
under uppsägningstiden.
– Tillsammans med jobbsökaren
tittar jag på den aktuella situationen, går igenom kvalifikationer och
möjligheter. Vi tar gemensamt fram
en handlingsplan med målet att personen ska få ett nytt jobb. Sedan
kopplas specialisterna in.
– Jag brukar säga att jag slår följe
en tid med varje individ. Det finns
alltid en lösning, även om den inte
alltid ser ut som man först trodde.
Men man måste tro på sin inneboende kraft och delta på ett aktivt och
engagerat sätt.
Handlingsplanen är individuellt
utformad. Den kan innehålla allt
från hjälp med att skriva cv och
ansökningshandlingar till prova-påarbete hos en annan arbetsgivare,
kortare utbildningar eller ett mer
omfattande stöd om man vill starta
eget.

– För att kunna erbjuda riktigt bra omställningshjälp, har vi tittat på hur Trygghetsfonden TSL, Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen jobbar och tagit de bästa bitarna,
säger Marie Bolling, rådgivare på Omställningsfonden.

nytt jobb erbjuder Omställningsfonden även tidsbegränsat ekonomiskt
stöd. Den som fyllt 61 år vid uppsägningstidpunkten och som varit
anställd i tio år hos kommun, landsting eller ett Pactaföretag, kan få särskild äldreersättning.
Jobbsökare som är arbetslösa efter
uppsägningstidens slut, kan ansöka
om stöd i form av:
• A-kasseutfyllnad som tillsammans med a-kassan ger 80 procent
av lönen i 200 ersättningsdagar och
därefter 70 procent i ytterligare 100
ersättningsdagar. Förutsättningen
är bland annat att man har varit
anställd hos arbetsgivaren i minst
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nyhet

fem år.
• Ersättning istället för a-kassa som
ger 80 procent av lönen under max
43 ersättningsdagar, om jobbsökaren
och Omställningsfondens rådgivare
kommit överens om en aktivitet som
innebär att jobbsökaren mister sin
a-kassa.
• Lön underledighet från arbetet
som innebär att arbetstagaren behåller sin lön vid ledighet från arbetet
för att delta i aktiva insatser.
Om de aktiva åtgärderna inte kunnat påbörjas under uppsägningstiden, måste arbetsgivaren betala en
avgångsersättning, som motsvarar
lönen i 30 kalenderdagar.

.

i FAKTA
Omställningsfonden
Den 7 december 2010, efter åtta års
förhandlingar, träffade Kommunal,
Akademikeralliansen och de 14 förbunden i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd, ett omställningsavtal med
SKL, Sveriges kommuner och landsting,
och arbetsgivarförbundet Pacta.
Ett år senare, den 1 januari 2012, startade Omställningsfonden sitt arbete.
Omställningsfondens huvudkontor
ligger i Stockholm och där jobbar tio
personer.
Ute i landet finns tio rådgivare fördelade på sex regioner. Det finns en i
region Norr, två i Mitt, tre i Svealand,
två i Öst, en i Väst och en i Syd.
Fonden räknar med att klara 3 000
uppsagda i år. Bemanningen kan öka
om antalet uppsägningar blir fler.
Omställningsinsatserna finansieras av
arbetsgivarna.
Läs mer: www.omstallningsfonden.se

Fonden ökar tryggheten för de anställda
– Jag tycker att det är jättebra att Omställningsfonden
blivit verklighet.
T E X T ANNA-LENA RÖNN

– Tack vare den får 1,1 miljon anställda inom kommun och landsting, samma skydd
som Trygghetsfonden TSL och
Trygghetsrådet ger de privatanställda och Trygghetsstiftelsen de
statligt anställda.
Det säger kommunens förhandlingschef Ulrika Viklund. Hon är
jurist med arbetsrätt som speciali-

tet och har tidigare jobbat som förhandlare på arbetsgivarorganisationen Almega, och som ombudsman
och karriärcoach på SIF, numera
Unionen.
Under årens lopp har hon haft
mycket kontakt med Trygghetsrådet, som startades redan 1974,
och vet vilka goda reslutat som
uppnåtts.
– I det privata näringslivet hör
uppsägning på grund av arbetsbrist numera till vardagen. Att bli
uppsagd innebär inte att man mis�skött sig eller gjort ett dåligt jobb.
Uppsägningen beror på konjunk-

turen, nedläggning, företagsförsäljning eller sammanslagning.
– Kommunerna har hittills inte
haft samma sits, men för att vara
en bra arbetsgivare är det viktigt
att kunna erbjuda den här typen av
stöd och hjälp.
Hon säger att Omställningsfonden ska ses som en förmånlig
kollektivavtalad försäkring för alla
tillsvidareanställda oavsett om de
är med i facket eller inte.
– Man kan få stöd och hjälp
redan under uppsägningstiden. Det
är bra om omställningsarbetet kan
komma igång så snart som möj-

ligt under uppsägningstiden, när
energin och motivationen att hitta
ett nytt jobb är som störst. Det är
också bra att det finns ekonomiskt
stöd, så att man slipper oroa sig för
ekonomin.
Den som deltar i Omställningsfondens åtgärder under uppsägningstiden får lön precis som vanligt. Om det fungerar för verksamheten kan man, efter överenskommelse med sin chef, gå ifrån jobbet
för att träffa rådgivaren.
– Det är viktigt att den uppsagde
känner att man fått en bra och just
behandling av kommunen.
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