
TKA-kod: 254051      OM  79/102/2015

Detta protokoll har upprättats den 26 oktober 2015 över de
förhandlingar enligt punkt 8 i finansministeriets
förhandlings- och avtalsföreskrifter av den 3 december
2013 som förts mellan justitieministeriet och
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU rf inom avtalsområdet för
utmätningsmän.

1 §

Protokollförfarandet baserar sig på finansministeriets förhandlings- och avtalsföreskrifter av den 3
december 2013 för avtalsperioden 2014 - 2017 samt finansministeriets verkställighetsbestämmelser
av den 1 september 2015 för löneuppgörelsen för andra perioden under avtalsperioden 2014–2017.

2 §

Förhandlingsparterna konstaterar att det i § 5 i avtalet på central nivå av den 7 november 2013 har
avtalats om att de branchvisa tjänstekollektivavtal som upphör att gälla den 31 mars 2014 har
förnyats så att de ska gälla under samma avtalsperiod som avtalet på central nivå. Det preciserande
tjänstekollektivavtalet gällande avtalsområdet för utmätningsmän (254051) av den 21 mars 2012
och dess underteckningsprotokoll har härmed förnyats så att de gäller under avtalsperioden
1.4.2014–31.1.2017.

3 §

Som bilaga till protokollet finns följande lönetabeller som justerats med den generella höjningen på
0,43 procent fr.o.m. den 1 februari 2016 enligt följande:

BILAGA 1 Uppgiftsrelaterad lönedel (grundlönetabell)
BILAGA 2 Åtgärdsarvode (§ 10)

5 §

Detta protokoll gäller inte som tjänste- eller arbetskollektivavtal.

Riktighet intygas:

Protokollet justerat:

(ptk.ves.uom  tark.22.10.2015 sv)



BILAGA 1

Uppgiftsrelaterad lönedel fr.o.m. 1.2.2016

Kravnivå Uppgiftsrelaterad lönedel
(grundlön) €/månad

U 1 4 670,67
U 2 4 987,11
U 3 5 399,90
U 4 5 673,84
U 5 6 006,38
U 6 6 679,77
U 7 6 928,47



BILAGA 2

10 § Åtgärdsarvode fr.o.m. 1.2.2016

Till utmätningsmän betalas åtgärdsarvode enligt följande:
a) enligt köpesumman som betalats vid offentlig auktion av en fastighet, ett outbrutet område, ett fartyg
i fartygsregistret, ett luftfartyg, en aktie i bostads- eller
 fastighetsbolag eller inteckningsbara fordon och arbetsmaskiner enligt 1 § lagen om inteckning i bil
eller annan egendom som är föremål för företagsinteckning eller underställd pant- eller
retentionsrätt som följer:

Köpesumma                        Åtgärdsarvode
fr.o.m. 1.6.2015 fr.o.m. 1.2.2015

högst 29 590  euro 155,56 euro
29 591 -  59 660  euro 232,16 euro
59 661 euro eller mer 350,05 euro

När kungörelse av offentlig auktion har offentliggjorts betalas ett åtgärdsarvode på
155,56 euro även om auktionen återkallas.

Åtgärdsarvode enligt ovan presenterade tabell betalas också när ovan nämnd egendom
förvandlas i pengar genom något annat realiseringssätt enligt utsökningsbalken.

b) vid uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp 31,04 euro per upprättat protokoll.

Lönefaktorkod: YK 04745, Prima 3760

Åtgärdsarvoden ingår i de tilläggsarvoden som berättigar till sjukledighetstillägg (§ 12) enligt statens
allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal och semestertillägg (§ 18) enligt statens tjänste- och
arbetskollektivavtal om semester.

Åtgärdsarvoden betalas i efterhand under den månad som följer efter utarbetandet av
arvodesräkningen.
Justitieministeriet justerar eurobeloppen som fastställts för köpesummorna till att motsvara
förändringen i penningvärdet vart tredje år.  Eurobeloppen avrundas till närmaste hela tiotal.
Justeringarna träder i kraft vid ingången av juni varje treårsperiod, första gången den 1 juni 2009.
Justeringen som gäller köpesumman och som trädde i kraft 1.6.2015 framgår av tabellen ovan.

Åtgärdsarvodets storlek justeras i enlighet med de generella löneförhöjningarna som avtalas på central
nivå. De justeringar som träder i kraft den 1 februari 2016 framgår av tabellen ovan.


