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FÖRBUNDSINFO
Nr 21 – september 2010
Tillfällig sänkning av avgiften till
Trygghetsfonden 2010
Omställningsnämnden inom Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden för
församlingar och kyrkliga samfälligheter beslutade den 10 september att tillfälligt sänka avgiften för 2010 från 0,3 % till 0,05 % av lönesumman. Beslutet
gäller endast för 2010 års avgift som faktureras arbetsgivarorganisationens
medlemmar våren 2011. Beslut avseende 2011 års avgift kommer att fattas
nästa år.
Fondens totala kapital uppgår för närvarande till cirka 100 miljoner kronor
och Omställningsnämnden har bedömt att fonden, för att finansiera sina åtaganden, för närvarande inte behöver växa ytterligare. Sedan fonden bildades
2006 har dess åtagande för uppsagda medarbetare i Svenska kyrkan kunnat
finansieras med avkastningen av kapitalet. Omställningsnämnden bedömer
att en avgift om 0,05 % täcker kostnaderna för omställningsåtgärder under
nästa år.
Kostnaderna för omställningsåtgärder har inte blivit av den storleken som
bedömdes när fonden inrättades 2006 och har heller inte ökat sedan dess utan
har legat på en förhållandevis jämn nivå under verksamhetsåren sedan 2006.
Handläggare:
Avtalssekreterare Linda Thomasson, telefon 08-737 72 17
linda.thomasson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 STOCKHOLM
Tel 08-737 70 00 Fax 08-640 36 05
E-post arbetsgivarorganisationen@svenskakyrkan.se
Webbplats www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Tillfällig sänkning av avgiften till Trygghetsfonden 2010

Förteckning över utgivna FÖRBUNDSINFO 2010
Nr 1 Nu heter vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 18 januari
Nr 2 Sjuklön vid indragen sjukpenning – AB § 28 moment 9, 18 januari
Nr 3 Inför val av kvalificerad revisor, 18 januari
Nr 4 Risk för revisionsjäv vid ny mandatperiod, 18 januari
Nr 5 Internränta år 2009, 18 januari
Nr 6 Lyft – en ny arbetsmarknadsåtgärd, 17 februari
Nr 7 Deklarationsanvisningar för blankett Inkomstdeklaration 3, 16 mars
Nr 8 Ändringar i stiftelselagen, har utgått, ersätts av nr 12, 16 mars
Nr 9 Upphandlingsmallar uppdaterade – nytt standardavtal för
Nr 10
Nr 11
Nr 12
Nr 13
Nr 14
Nr 15
Nr 16
Nr 17
Nr 18
Nr 19
Nr 20
Nr 21

konsulttjänster, 16 mars
Budgetförutsättningar 2011, 16 mars
Förtydligande angående stiftelser och ändamålsbestämda
medel, 16 mars
Ändringar i stiftelselagen 2011, ersätter tidigare utgivna nr 8, 16 mars
Styrning, ledning och arbetsgivarfrågor, 16 april
KPA Livförsäkring rabatterar premien för TGL-KL 2011, 19 maj
Ändringar i semesterlagen, 16 juni
Inte tillåtet att gravsätta djur på kyrkogård, 16 augusti
Nya regler för trådlösa mikrofoner, 16 augusti
Kontroll av säker montering och justering av gravstenar, 22 september
Nya informationsskrifter om fastighetsförvaltning, 22 september
Premiekapning av förmånsbestämd ålderspension intjänandeåret
2009, 22 september
Tillfällig sänkning av avgiften till Trygghetsfonden 2010, 22 september
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