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Överenskommelse om vissa bestämmelser i PA-KL och
TGL-KL rörande generationsväxling
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund har 1998-02-03 träffat en överenskommelse
(bilaga 1) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och SACO-organisationerna
om tillämpningen av pensionsavtalet PA-KL och tjänstegrupplivförsäkringen
TGL-KL i samband med att arbetstagare får rätt till generationsväxlingsersättning.
Överenskommelsen innebär en anpassning till förordningen (SFS 1997:1287)
om generationsväxling på arbetsmarknaden vilken gäller fr.o.m. 1998-01-01
(bilaga 2). Generationsväxling har tidigare beskrivits i cirkulär 1997:163.
Överenskommelsen har träffats för att inte kollektivavtalens bestämmelser
skall verka hindrande för att en generationsväxling skall kunna genomföras.

Kommentarer
PA-KL
Vad beträffar pensionsavtalet — PA-KL — är det i första hand uttaget av ålderspension som påverkas. Överenskommelsen innebär att ålderspension
inte skall utges till arbetstagare under tid då denne har rätt till generationsväxlingsersättning, såvida inte arbetsgivare och arbetstagare överenskommer
om annat. Överenskommelsen innebär vidare att arbetstagare som avgått
från sin anställning och kontinuerligt fram till pensionsåldern eller pensioneringsperiodens övre gräns haft rätt till generationsväxlingsersättning får
ålderspension då rätten till sådan ersättning upphört.
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PA-KL:s bestämmelser om beräkningstidpunkt och pensionsgrundande tid
kräver inte några anpassningar med anledning av den nya förordningen.
Beräkningstidpunkt blir den tidpunkt då arbetstagaren avgår med generationsväxlingsersättning eftersom han/hon då också avgår med rätt till ålderspension (PA-KL § 8 mom. 1 a). Pensionsgrundande tid tillgodoräknas intill
pensionsåldern eller pensioneringsperiodens övre gräns (PA-KL § 5 mom. 1
b). Den som avgår med generationsväxlingsersättning har inte rätt till livränta.
TGL-KL
Överenskommelsen innebär att arbetstagare som avgår med generationsväxlingsersättning har ett efterskyddet enligt TGL-KL § 8 mom. 3 d) på samma
villkor som om det vore fråga om avgång med ålderspension.
Övriga försäkringsavtal
Enligt vår bedömning skall avgång med generationsväxlingsersättning inte få
några följder på övriga kollektiavtalsgrundande försäkringar.
Arbetsgivaravgifter
När det gäller det bidrag på 25 % som arbetsgivaren skall betala till staten så
gör vi bedömningen att detta bidrag inte skall beläggas med arbetsgivaravgifter från arbetsgivarens sida. Om arbetsgivaren däremot beslutar att till arbetstagaren utge ersättning utöver den som fastställts i förordningen beläggs
detta tillägg med arbetsgivaravgifter på samma sätt som vid utbetalning av
lön.
Övrigt
Det bör påpekas att det av § 4 i förordningen följer att arbetstagaren måste ha
fyllt 63 år för att en överenskommelse om generationsväxling skall kunna
träffas.
Som framgår av § 7 i förordningen får generationsväxling inte ske om någon
arbetstagare hävdar företrädesrätt enligt 25 eller 25a §§ LAS.

Beslut
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras normalt inte. Enligt § 6 i
förhandlingsprotokoll 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
att det lokala kollektivavtalet om PA-KL tillförs de ändringar som framgår av
förhandlingsprotokoll 1998-03-02 med giltighet fr.o.m. 1998-01-01.
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Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Cajsa Linder och Anders Mellberg.
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