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Överenskommelse om tjänstegrupplivförsäkringen
TGL-KL
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund har 1995-09-06 träffat en överenskommelse
med de fackliga organisationerna om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL.
Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1996-01-01.
Förhandlingsprotokollet med tillhörande bilaga bifogas.

Innebörden av överenskommelsen
Överenskommelsen innebär dels materiella ändringar och dels redaktionella
ändringar i syfte att förenkla och modernisera avtalet.
De materiella ändringarna av bestämmelserna har varit föranledda både av
lagändringar och av ändrade försäkringsbestämmelser om tjänstegruppliv på
den övriga arbetsmarknaden.
Materiella ändringar
Överenskommelsen innehåller i huvudsak följande materiella ändringar.
1. Föräldrar skall inte ingå i kretsen som grundar rätt till försäkringsersättning och inte vara förmånstagare enligt försäkringsvillkorens standardförordnande.
Förmånstagare enligt standardförordnandet är numera make, maka, registrerad partner, sambo och barn.
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Arbetstagare som önskar ha sina föräldrar som förmånstagare måste skriva
ett särskilt förmånstagarförordnande. Det kan finnas anledning för de som
redan gjort särskilt förmånstagarförordnande att se över dessa då ju föräldrar
inte längre grundar rätt till försäkringsersättning.
Ändringen innebär också att sambos ställning förstärks, eftersom efterlevande föräldrar och sambo enligt tidigare bestämmelser delade på försäkringsersättning.
2. Begravningshjälp utges till dödsboet i samtliga fall då försäkringsskydd
föreligger.
Begravningshjälp utges med ett belopp motsvarande ett halvt basbelopp då
rätt till grundbelopp föreligger och utges sålunda jämte grundbeloppet.
Denna ändring innebär en anpassning till bestämmelser inom andra arbetsmarknadssektorer.
3. Den nedre åldersgränsen 18 år för arbetstagare tas bort.
Enligt tidigare regler förelåg som huvudregel ingen rätt till försäkringsersättning i form av grundbelopp efter arbetstagare som var under 18 år. Undantag från denna regel kunde i vissa fall göras då arbetstagare under 18 år
hunnit bilda familj. Dessa regler har nu tagits bort.
Numera innehåller TGL-KL en definition av sambo som bl.a. innebär att om
gemensamt barn saknas skall såväl sambon som arbetstagaren ha fyllt 18 år.
4. Vad som i försäkringsvillkoren gäller i fråga om make/maka skall även
gälla registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.
Ändringen är föranledd av den nya lagen om registrerat partnerskap som
gäller fr.o.m. 1995-01-01. Motsvarande ändringar har gjorts i tjänstegrupplivförsäkringar inom övriga arbetsmarknadssektorer samt i det kommunala
pensionsavtalet PA-KL.
Denna ändring skall tillämpas även för försäkringsfall som inträffat under
perioden 1995-01-01 -- 1995-12-31 där anspråk på försäkringsersättning framställs.
5. Definitionen av adoptivbarn utvidgas till att även omfatta utländskt barn
som arbetstagaren med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem
här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte.
Motsvarande bestämmelse finns i Lagen om allmän försäkring (AFL) samt i
PA-KL sedan 1990-01-01.
Denna ändring skall tillämpas även för försäkringsfall som inträffar under
perioden 1990-01-01 -- 1995-12-31 där anspråk på försäkringersättning framställs.
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Redaktionella ändringar
Avtalet har i sin helhet omarbetats redaktionellt och disponerats om på följande sätt.
Avtalet består av två delar:
- del 1 som främst rör arbetstagare och arbetsgivare, och
- del 2 som främst rör försäkringsavtalet och därmed förhållandet mellan
arbetsgivare och KFA (Kommunernas Försäkrings AB).
Dessutom har avtalet omarbetats språkligt i syfte att förenkla och modernisera bestämmelserna.

Beslut
Mot bakgrund av vad som i försäkringsbestämmelserna sägs om införande
och ändringar av försäkringsvillkoren (sid 1 i försäkringsavtalet), behöver
kommunen inte vidta några åtgärder med anledning av den träffade överenskommelsen.
Av praktiska skäl kan det vara lämpligt för kommunen att till protokollet
anteckna att det centrala kollektivavtalet TGL-KL tillförs de ändringar som
framgår av förhandlingsprotokoll 1995-09-06 med giltighet fr.o.m.
1996-01-01.

Frågor
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Anna-Maria Wide
och Anders Mellberg.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Anna-Maria Wide

Bilaga
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