Bästa Saco-medlemmar vid GU!

Sommaren närmar sig med stormsteg och jag tänkte komma med lite information om vad som
händer på Saco-fronten. Vi har precis lanserat vår nya hemsida (saco.se/gu)! Gå gärna in och
titta och kom gärna med synpunkter om det är något som fattas. Den är fortfarande under
utveckling.
Som ni kanske har hört om så har ju frågan om löneväxling diskuterats flitigt efter att
avdragsmöjligheterna för pensionssparande i princip försvunnit. Saco-S är den enda fackliga
organisation som har ett centralt avtal om individuella överenskommelser som möjliggör att
ni som medlemmar kan teckna ett avtal om löneväxling. För de som tjänar mer än 39072kr i
månaden ska detta vara en förmånlig lösning. Se bifogad information från GU centralt. Märk
väl att Saco-medlemmar har rätt till löneväxling ända till 67års ålder. Innan ni skriver ett
enskilt avtal angående löneväxling kan det vara bra att diskutera med oss på Saco-GU.
Vi vill också slå ett slag för våra medlemmar som har postdok-tjänster. Tänk på era rättigheter
vad gäller förlängd tid vid föräldraledighet bland annat. Vill ni veta mer så ta gärna kontakt
med oss.
Slutligen vill jag även nämna lite om semesterreglerna. Många av er har säkert fått
information från er arbetsplats om hur ni ska hantera er semester. Som ni vet har ni rätt att ha
35 dagars sparad semester. Dessutom har arbetsgivaren rätt att lägga ut tjugo dagar av årets
semester under sommarperioden. På vissa håll läggs all semester ut under sommaren och det
är då viktigt att ni meddelar arbetsgivaren om ni bara vill ta ut tjugo dagar eller något mer.
Man kan inte heller tvingas att ta ut sin semester innan man avslutar en anställning. Detta är
något som den anställde måste ges rimlig tid att reglera genom ledighet eller utbetalning i
pengar. Man har således stort inflytande över sin egen semester även om det finns vissa
begränsningar vad gäller hur mycket man kan spara och när man ska ta ut sin semester. Har ni
några andra frågor kring detta eller annat så får ni gärna höra av er till oss.
Sköna vårhälsningar!
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