
TKA-kod: 251055      OM  80/102/2015

Detta protokoll har upprättats den 27 oktober 2015 över de
förhandlingar enligt punkt 8 i finansministeriets
förhandlings- och avtalsföreskrifter av den 3 december
2013 som förts mellan justitieministeriet och Förbundet för
den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf och
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU rf inom avtalsområdet för
häradsutmätningsmän.

1 §

Protokollförfarandet baserar sig på finansministeriets förhandlings- och avtalsföreskrifter av den 3
december 2013 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 häradsutmätningsmän (251055) av den 27 maj
2011 och dess underteckningsprotokoll har härmed förnyats så att de gäller under avtalsperioden
1.4.2014 – 31.1.2017.

3 §

Som bilaga till protokollet finns lönetabellerna som justerats med den generella förhöjningen på 13
euro i månaden, dock minst 0,43 procent, samt andra lönegrunder som justerats med den generella
förhöjningen på 0,43 procent vilka träder i kraft den 1 februari 2016 enligt följande:

BILAGA 1 Uppgiftsrelaterad lönedel (grundlönetabell)
BILAGA 2 Indrivningsarvode (§ 9) och åtgärdsarvode (§ 10)
BILAGA 3 Individuellt övergångstillägg (§ 11)

4 §

Detta protokoll gäller inte som tjänste- eller arbetskollektivavtal.

Riktighet intygas:

Protokollet justerat:

(ptk.ves.kuom  tark.27.10.2015 sv)



BILAGA 1

Uppgiftsrelaterad lönedel fr.o.m. 1.2.2016

Kravnivå Uppgiftsrelaterad lönedel
(grundlön) €/månad

P 1 2 768,35
P 2 4 327,04



BILAGA 2

9 §  Indrivningsarvode fr.o.m. 1.2.2016

Indrivningsarvode betalas för vart och ett indrivningsbelopp räknat enligt de sammanlagda
slutsummorna i de specificerade statens indrivningskvitton som utfärdats till gäldenären enligt
följande:

indrivna fordringar i euro indrivningsarvode i euro
1.6.2015 1.2.2016

högst    90 1,48
   ”    530  4,48
   ” 1 330 12,02
   ” 2 660 14,92
 mer än 2 660 29,85

Lönefaktorkod: YK 04743, Prima 3756

Indrivningsarvode betalas dock inte för fordringar som samlats på förfallodagen och fyra dagar efter
den med anledning av den första betalningsuppmaningen som sänds via datasystemet.

När utsökningsavgift till staten har tagits ut av gäldenären på grund av förbibetalning, är
indrivningsarvodet enligt tabellen, dock minst 3,04 euro.

Justitieministeriet ska, efter att ha hört de centrala tjänstemannaorganisationerna, justera de eurobelopp
som fastställts för indrivna fordringar till att motsvara förändringen i penningvärdet vart tredje år. Den
fastställda jämförelsetidpunkten är april 2006. Eurobeloppen avrundas till närmaste hela tio euro och
justeringarna träder i kraft vid ingången av juni varje treårsperiod.

Indrivningsarvodet 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.

Indrivningsarvodets storlek justeras i enlighet med de generella lönehöjningarna som avtalas på central
nivå. Justitieministeriet fastställer arvodets storlek. Det justerade arvodet betalas för åtgärder som
utförs efter ikraftträdandet av de generella lönehöjningarna.

Indrivningsarvode betalas till den häradsutmätningsman som på betalningsdagen eller den dag då
kvittot för kontant betalning ges är ansvarig häradsutmätningsman eller dennes ersättare som är
berättigad till indrivningsarvode för den gäldenär vars utsökningsärende betalningen gäller.

Utsökningsdistriktets chef kan för en viss tid, dock högst för ett år i sänder och om tjänstemännen i
fråga går med på det, förordna att två eller fler häradsutmätningsmän bildar en indrivningsgrupp.
Till medlemmarna i en indrivningsgrupp betalas indrivningsarvodena så att de fördelas jämnt enligt
huvudtalet oberoende av vem som är ansvarig häradsutmätningsman för den gäldenär vars
utsökningsärende betalningen som berättigar till indrivningsarvode gäller.



10 § Åtgärdsarvode fr.o.m. 1.2.2016

För delgivning som verkställs som stämningsdelgivning betalas ett åtgärdsarvode på 2,49 euro
i följande ärenden:
 - betalningsuppmaning enligt konkursstadgan som hänför sig till verkställighet och tredskodom
   dom
 - stämning i brottmål och säkerhetsåtgärd
 - delgivning i ett annat ärende för vilken det uppbärs en delgivningsavgift till staten
 - ett ärende som antecknats som delgivning på uppdrag av en annan myndighet

Lönefaktorkod: YK 04062, Prima: 3754

När olika handlingar som gäller samma ärende delges en och samma person samtidigt betalas enbart ett
arvode.
För delgivningsmottagarens godkännande, som begärs i samband med delgivningen, betalas inget
arvode.

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.

Arvodets storlek justeras i enlighet med de generella lönehöjningarna som avtalas på central nivå.
Justitieministeriet fastställer arvodet. Det justerade arvodet betalas för de delgivningar som utförs efter
ikraftträdandet av de generella lönehöjningarna.


