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Policy för avgång vid ålderspension
Bestämmelser om pensionsavgång (lagen om anställningsskydd)
För de flesta arbetstagare vid KMH är pensionsåldern 65 år och uppnås vid utgången av
kalendermånaden före den då man uppnår denna ålder.
Från och med den 1 januari 2003 har man rätt, men inte skyldighet, att kvarstå i anställningen
till utgången av den månad då man fyller 67 år.
Arbetsgivaren skall skriftligen lämna arbetstagaren besked minst en månad i förväg, om han vill
att arbetstagaren skall lämna sin anställning när han/hon uppnår 67 års ålder.

KMHs policy
KMHs policy är att arbetstagaren skall lämna sin anställning när han/hon uppnår 67 år. Man kan
sedan timanställas under vissa förutsättningar enligt följande.
För lärare
• Uppnår arbetstagaren 67 år mitt i ett läsår kan han/hon anställas som timlärare under resten
av det läsåret.
•

Om en student begär det kan läraren få fortsatt timläraranställning kommande läsår för att
följa studenten ut.

•

En lärare som uppnått 67 år får inte ta ansvar för nya studenter.

•

Timarvode utgår enligt KMHs "Avtal om timarvoden för undervisning m m".

För övrig personal
• Arbetstagaren kan få fortsatt anställning som timanställd i första hand läsåret ut om det är
motiverat med tanke på
- arbetets art, t ex svårighet att snabbt sätta in en ny person i uppgifterna,
- förberedelse för förändring av arbetsorganisation,
- svårighet att rekrytera lämplig person.
Timarvode utgår med heltidsmånadslönen ./. 165 + semesterersättning.
Fortsatt anställning efter 67 år bör pågå längst till dess att 70 års ålder uppnås.
Respektive chef/prefekt föreslår fortsatt anställning efter 67 års ålder efter samråd med
personalsektionen. Beslut fattas enligt gällande rutiner för anställning.
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