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Överenskommelse om vissa ändringar och tillägg
i PA-KL med anledning av nytt kommunalt pensionsavtal – PÖK 98
Den 12 juni 1998 träffades en överenskommelse om den slutliga utformningen av ett nytt kommunalt pensionsavtal, Pensions- och försäkringsavtal –
PFA 98, med samtliga kommunala arbetstagarorganisationer. Samtidigt med
överenskommelsen om PFA 98 och delvis som en följd av den, tecknade
samtliga parter även överenskommelse om vissa ändringar och tillägg i PAKL.
Detta cirkulär redogör för de ändringar som gjorts i PA-KL. Redogörelse för
PFA 98 ges ut i separat cirkulär.

Allmänt om PÖK 98
Parterna i överenskommelsen är desamma som tidigare men Lärarförbundets
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (inkl. SKOLLEDARNA) har tillkommit som ny central part. Samverkansrådet tecknar dock inga lokala avtal.
Överenskommelsen , som gäller fr.o.m. 1998-01-01, omfattar följande:
-

Förhandlingsprotokoll 1998-06-12, PÖK 98

-

Ändringar i PA-KL fr.o.m. 1998-07-01 (bilaga till PÖK 98)

För att få en mjuk övergång till PFA 98 innehåller både PÖK 98 och PFA 98
vissa övergångsregler. PA-KL fortsätter att gälla för
-

pensionstagare

-

avgångna (intjänad livränta)

-

arbetstagare som inte omfattas av PFA, främst födda 1937 och tidigare.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1998-06-18

Det centrala avtalet äger giltighet fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 1998-12-31 och förlängs med ett år i sänder om avtalet inte har sagts upp inom föreskriven tid.
Detsamma gäller för de lokala avtalen. Några nya lokala kollektivavtal med
anledning av överenskommelsen eller den ändrade partsställningen behövs
inte.
Till detta cirkulär bifogas, förutom överenskommelsen (bilaga 1), en redogörelse (bilaga 2).

Beslut
Enligt § 6 i förhandlingsprotokollet 1984-11-15 om PA-KL ska ändringarna
tillföras de lokala kollektivavtalen.
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras således inte. Av praktiska skäl kan det dock vara lämpligt att till protokoll etc. anteckna:
att det lokala kollektivavtalet om PA-KL gäller fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m.
1998-12-31 samt
att PA-KL tillförs de ändringar som framgår av förhandlingsprotokoll
1998-06-12 § 2 med tillhörande bilaga, med giltighet fr.o.m. 1998-07-01.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anders Mellberg och
Cajsa Linder.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson
Cajsa Linder

Bilagor
Förhandlingsprotokoll 1998-06-12 inkl. bilaga.
Redogörelse för PÖK 98

2

