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Överenskommelse om ändringar i försäkringsvillkoren
för AGS-KL m.m.
Överenskommelse
Överenskommelser har den 2 maj 2000 träffats med Kommunalarbetareföbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet samt Hälsooch sjukvård, Akademikeralliansen samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd om ändring i §§ 3, 16 och 19 i försäkringsvillkoren
för AGS-KL samt i § 3 och 4 i försäkringsvillkoren för Avgiftsbefrielseförsäkringen. Vidare har det träffats överenskommelse innebärande att anställda
som omfattas av BEA 95 ska omfattas av AGS-KL samt TFA-KL – i stället för
AGS och TFA – från och med den 1 januari 2000. Det har också träffats överenskommelse angående premierna för AGS-KL, TFA-KL och Avgiftsbefrielsen för år 2000.
Kommentarer
Överenskommelserna innebär följande:
Dagsersättning enligt AGS-KL utges även fortsättningsvis för dag 91 – 360 i
en sjukperiod. Överenskommelsen gäller tills vidare.
PA-KL:s utfästelse om sjukpension inarbetas i AGS-KL-systemet. Arbetstagare få således månadsersättning från AMF Sjukförsäkring även för de lönedelar som överstiger 7,5 prisbasbelopp. Förmånsnivån blir densamma som i
PA-KL, d.v.s. 65 % för lönedelar mellan 7,5 – 20 prisbasbelopp och 32,5 % för
lönedelar mellan 20 – 30 prisbasbelopp men i AGS-KL-systemet finns ingen
tidsfaktor. De nya reglerna gäller för arbetstagare som beviljas förtidspension
eller sjukbidrag den 1 maj i år eller senare. För pension som beviljas före
denna tidpunkt tillämpas reglerna om sjukpension enligt PA-KL.
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Överenskommelsen 2000-05-02 om ändringar i och tillägg till PFA 98 medför
vissa följdändringar i försäkringsvillkoren för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen. Ändringarna innebär ett förtydligande av AGS-KL-villkoren så
att månadsersättning från AGS-KL upphör när en anställd erhåller särskild
ålderspension enligt PFA. Vid övrigt pensionsuttag enligt PFA behåller den
anställde sin månadsersättning enligt AGS-KL men betalning av pensionsavgift enligt Avgiftsbefrielseförsäkringen upphör.
Av överenskommelsen 1997-01-10 om ändringar i BEA 95 framgår att SAFLO:s avtalspension ska gälla för BEA-anställda längst t.o.m. 1999-12-31. I
överenskommelsen anges vidare att det är en målsättning att BEA-anställda, i
samband med att ett nytt kommunalt pensionsavtal träffas, också ska tillförsäkras samma pensions- och avtalsförsäkringsförmåner som arbetstagare som
är anställda enligt AB. Enligt överenskommelsen om ändringar i och tillägg
till PFA 98 ska BEA-anställda omfattas av PFA från och med den 1 januari
2000. Nu aktuell överenskommelse angående BEA-anställdas försäkringsskydd innebär att BEA-anställda från och med 1 januari 2000 ska omfattas av
AGS-KL och TFA-KL i stället för AGS och TFA.
Premierna för AGS-KL, TFA-KL samt Avgiftsbefrielseförsäkringen blir från
och med den 1 januari 2000 följande:
AGS-KL

0,78 procent (oförändrat)

TFA-KL

0,02 procent (oförändrat)

Avgiftsbefrielseförsäkringen

0,40 procent

I sammanhanget bör påpekas att AGS-premien för år 2000 är 0,80 procent.
Beslut
Något beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av överenskommelserna, eftersom de mellan centrala parterna överenskomna ändringarna automatiskt tillförs de lokala kollektivavtalen.
Om det av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till protokoll etc. noteras.
att de lokala kollektivavtalen om AGS-KL, TFA-KL och PFA tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i förhandlingsprotokollen 2000-0502.
Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Åsa Hollmén, Anna Lind
och Cajsa Linder.
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