Förhandlingsprotokoll

BEA 95

1997-01-10

Överenskommelse om ändringar i Bestämmel-ser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder — BEA 95
Parter
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska
kyrkans församlings- och pastoratsförbund å ena sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet, TCO-OF:s förbundsområden
Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Lärare jämte i
förbundsområdena
ingående organisationer samt SACOorganisationerna samfällt (förtecknade under justeringen) å den
andra.
§1
Parterna konstaterar följande.
1.

Förhandlingarna upptas främst i följande frågor och med anledning av vad nedan sägs.
a)

Tillämpningsområdet för BEA 95; med anledning av det
riksdagen beslutat och regeringen föreskrivet om ändrade
regler för den arbetsmarknadspolitiska åtgärd som tidigare
benämndes utbildningsvikariat men fr.o.m. 1997-01-01 benämnes anställning med vikariatsstöd.

b)

Pensions- och försäkringsförmåner enligt BEA 95; dels med
anledning av den mellan SAF och LO träffade pensionsöverenskommelsen för åren 1996–1999, dels med anledning av de pågående förhandlingarna mellan de kommunala parterna om ett nytt kommunalt pensions- och försäkringsavtal för arbetstagare anställd enligt kollektivavtal
vari ingår Allmänna bestämmelser (AB).

2.

Den mellan SAF och LO träffade pensionsöverenskommelsen
enligt ovan innehåller dels en ny pensionsplan med giltighet
fr.o.m. 1996-01-01, dels regler — övergångsbestämmelser — för
att avveckla försäkringen om särskild tilläggspension (STP).
Övergångsbestämmelserna innebär bl.a. att alla som 1995-12-31
var STP-pensionärer och alla som under 1996 blir 65 år får
pension enligt STP.

§2
Parterna enas om följande.
1.

De till kollektivavtal om BEA 95 hörande §§ 1, 2 och 24 i BEA 95
samt bilaga B till BEA 95 skall fr.o.m. 1997-01-01 ha den lydelse
som framgår av bilagorna 1 och 2 till detta förhandlingsprotokoll.
Anmärkning
I bilagorna är ändringarna markerade med ett streck i marginalen.

2.

Vid tillämpning av BEA 95 skall anställning på utbildningvikariat enligt den tidigare lydelsen av avtalet jämställas med anställning med vikariatsstöd.

3.

Med giltighet fr.o.m. 1997-01-01, skall § 3 mom. 1 i Särskilda
bestämmelser för avtalsförsäkringar i BEA 95 tillföras följande
anmärkning.
Anmärkning
Den mellan SAF och LO träffade pensionsöverenskommelsen för
åren 1996–1999 skall gälla som kollektivavtal mellan parter som
tecknat kollektivavtal om BEA 95, dock längst t.o.m. 1999-12-31.

4.

När överenskommelse träffats om ett nytt kommunalt pensions- och försäkringsavtal, skall parterna på nytt uppta förhandlingar i avsikt att vidta ändringar i kollektivavtalen om
BEA 95, vad gäller avtalets bestämmelser om pensionsförmån
och avtalsförsäkringar. Målsättningen är härvid att bestämmelserna, så långt det är möjligt, skall ges ett innehåll som tillförsäkrar en arbetstagare — anställd enligt BEA — pensions- och
försäkringsförmåner enligt det nya kommunala pensions- och

försäkringsavtalet utifrån de villkor som gäller för en arbetstagare anställd enligt AB.
§3
Förhandlingarna förklaras avslutade.
Vid protokollet
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Peter Hattendorff

Justeras
För Landstingsförbundet
Anders Hagman
För Svenska Kommunförbundet
Åke Hillman
För Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund
Stig Öhlund
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
Lasse Thörn
För TCO-OF:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
jämte i förbundsområdet ingående organisationer
SKTF

LEDARNA

Lise-Lotte Ewerhard

Håkan Landberg

För TCO-OF:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer
Vårdförbundet SHSTF
Margareta Öhberg

För TCO-OF:s förbundsområde Lärare jämte i förbundsområdet
ingående organisationer
Lärarförbundet
Ola Carnelid
För SACO-organisationerna samfällt enligt följande förteckning:
Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Arkitektförbundet, Civilekonomernas Riksförbund, DIK-förbundet, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Ingenjörsförbundet, JUSEK, Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund, Lärarnas Riksförbund, SRAT (SACO:s Tjänstemannaförbund), Svenska Kyrkans Personalförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Jägmästares
och Forstmästares Riksförbund, Sveriges Läkarförbund, Sveriges
Naturvetareförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Tandläkarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Veterinärförbund.
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