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Med stöd av SFS 1974:358, avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20) och 
lokalt avtal om samverkan för utveckling har arbetsgivaren (Mittuniversitetet) 
och SACO, OFR och SEKO slutet ett kollektivavtal avseende resurser för lokalt 
fackligt arbete. 
 
 
 § 1 
Facklig tid 
 

a) 550 timmar per år och organisation (SACO, OFR) för övergripande fackligt 
arbete inom universitetet (CSG, Strategigruppen för lika villkor, MIUN-
styrelse, RALS, löpande MBL). För SEKO enl enskild överenskommelse 
med deras ombudsman.(centrala medel) 

b) 3,5 timmar per medlem och år för internt fackligt arbete. Medlemsantal 
redovisas till personalavdelningen senast oktober månads utgång. Dessa 
medel administreras av personalavdelningen (centrala medel) 

c) 65 timmar per ledamot och år för aktiv medverkan i lokal 
samverkansgrupp.(lokala medel) 

 
§ 2 
Arbetsmiljöarbete 
 

a) arbetsmiljösamordnare (huvudskyddsombud) 50 timmar per år för 
medverkan i central samverkansgrupp.(centrala medel). 

b) 1/2 timme per anställd inom sitt område för skyddsarbete. (centrala 
medel)  

c) arbetsmiljöombud (skyddsombud) 65 timmar per år  per skyddsområde 
för medverkan i     lokalt skyddsarbete och lokal samverkansgrupp. (lokala 
medel) 

d) om mer tid behövs för arbetsmiljöarbete skall behovet redovisas till 
personalavdelningen när ovan nämnda timmar är förbrukade. 

 
§ 3 
Övriga resurser 
 
Arbetsgivaren tillhandahåller kontorsrum på campusorterna, datorer, telefon .  
Kostnaden för resor och logi inryms inom respektive facklig organisations 
tilldelade medel.   Verksamheten ersätts inte för några OH-avgifter och övertid 
utgår inte. 

 



 
§ 4 
Redovisning av tid 
 
Efter årsmöte redovisar de fackliga organisationerna till personalavdelningen hur 
resurserna ska fördelas mellan olika förtroendemän inom respektive facklig 
organisation.  
 
§ 5 
Övriga uppdrag 
 
Vid andra uppdrag alternativt ökad tidsåtgång enligt § 1a skall parterna vara 
överens om uppdragets omfattning alternativt tidsåtgång och kostnad innan 
uppdraget påbörjas. 
 
 
§ 6 
Övrigt 
 
För lärare medför ovanstående fackliga uppdrag reducering inom ramen för de 
80% (enligt lokalt avtal om arbetstid och arbetstidberoende ersättning för lärare 
vid Mittuniversitetet). 
Resor och kostnadsersättningar enligt ALFA kap 3 §1-4 
 
§ 7 
Giltighetstid 
 
Avtalet gäller fr.o.m. 2006-01-01. Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett 
år i sänder såvida avtalet inte skriftligen sagts upp av någon part senast tre 
månader före avtalsperiodens utgång. 
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