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Överenskommelser i vissa pensions- och försäkringsfrågor
I anslutning till att överenskommelser träffats om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK/ÖLA) har överenskommelser även träffats i vissa pensions- och försäkringsfrågor mellan Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet samt Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund å ena
sidan, och de fackliga organisationerna å den andra i den omfattning som
följer nedan.
Pensionsöverenskommelserna har träffats som en följd av kommunförbundens bud 1995-08-16 inför avtalsrörelsen 1995. Den första delen, § 1 i förhandlingsprotokollen — likalydande för samtliga organisationer — innebär
att förhandlingar kommer att fortsätta om ett nytt pensions- och försäkringsavtal. I övrigt gäller vad som sägs nedan. Förhandlingsprotokollen bifogas
(bilagor 1–4).

Kommunal, SKTF och LEDARNA
1995-10-20 — samtidigt med överenskommelsen om HÖK 95 och ÖLA 95 —
träffades en gemensam pensionsöverenskommelse (bilaga 1) med Svenska
kommunalarbetareförbundet och TCO-OF:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, dvs.
SKTF och LEDARNA.
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Vårdförbundet SHSTF
1996-01-04 — som en följd av att parterna godtog ett medlingsförslag — träffades dels en överenskommelse om ÖLA 95, dels en pensionsöverenskommelse (bilaga 2) med TCO-OF:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i
förbundsområdet ingående organisationer, dvs. Vårdförbundet SHSTF.
Överenskommelserna omfattar en avveckling av PA-KL:s pensioneringsperiod 63–65 år samt pensionsåldrarna 63 och 60 år fr.o.m. 1997-01-01. För arbetstagare som före denna tidpunkt fyllt 60 år gäller dock oförändrade regler.
Ändringen gäller inte heller den som dessförinnan avgått från anställningen.
(Förhandlingsprotokollet § 2 och bilaga 1A). Observera att vad som här sägs
gäller inte för arbetstagare som är medlem i annan arbetstagarorganisation.
Värdet av denna avveckling har delvis tagits i anspråk till ett ökat utrymme
för löneöversynen 1997 med 1,1 %. (Förhandlingsprotokollet § 3 och Löneavtal 95 § 3). Detta delutrymme ingår således i det totala utrymmet och hanteras helt enligt löneavtalets regler om beräkning, fördelning m.m.

Lärarförbundet
1996-01-20 — samtidigt med överenskommelsen om ÖLA 2000 — träffades
en pensionsöverenskommelse (bilaga 3) med TCO-OF:s förbundsområde
Lärare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, dvs. Lärarförbundet.

Samtliga 22 SACO-organisationer
1996-01-20 träffades en pensionsöverenskommelse (bilaga 4) med samtliga 22
SACO-organisationer samfällt.
Dessförinnan — samtidigt med att överenskommelser träffats om ÖLA 95
och ÖLA 2000 — har underhandsöverenskommelser träffats 1995-10-03 med
19 SACO-organisationer, 1995-11-26 med Sveriges Läkarförbund, 1995-12-21
med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) och 1996-01-20 med
Lärarnas Riksförbund.
I överenskommelsen med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund om
ÖLA 95 — vilken var en följd av att parterna godtog ett medlingsförslag —
ingår en protokollsanteckning med möjligheten för LSR att senast 1996-04-30
begära en avveckling av pensioneringsperioden m.m. på liknande sätt som
sägs ovan för Vårdförbundet SHSTF.

Beslut
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras normalt inte. Enligt § 6 i
förhandlingsprotokollet 1984-11-15 om PA-KL skall ändringen tillföras de
lokala kollektivavtalen.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunerna att till protokoll etc.
anteckna
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att det lokala kollektivavtalet om PA-KL — i enlighet med § 6 i förhandlingsprotokollet om PA-KL — tillförs en särskild bilaga 1 i enlighet med förhandlingsprotokollet 1996-01-04 (Vårdförbundet SHSTF) med giltighet
fr.o.m. 1997-01-01.

Fortsatta förhandlingar
Förhandlingar om ett nytt pensionsavtal har inletts på sätt som följer av bilagda överenskommelser. För Kommunförbundet gäller därutöver, enligt
styrelsens beslut, PM 1995-01-18 (1995-03-13) ”Utgångspunkter för ett nytt
pensionsavtal”. Information härom har lämnats i cirkulär 1995:72.
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) har 1996-02-28 yrkat att
överenskommelse träffas om avveckling av pensioneringsperioden med motsvarande lönekompensation enligt vad som sagts ovan. Förhandlingar om
detta kommer att ske i särskild ordning.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg och
Anna-Maria Wide.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson
Anders Mellberg

Bilagor
1. Förhandlingsprotokoll 1995-10-20 (Kommunal, SKTF och LEDARNA)
2. Förhandlingsprotokoll 1996-01-04 (Vårdförbundet SHSTF)
3. Förhandlingsprotokoll 1996-01-20 (Lärarförbundet)
4. Förhandlingsprotokoll 1996-01-20 (22 SACO-organisationer)

3

