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FAS 05 - Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och regioner
Parallellt med övriga förhandlingar har överläggningar pågått med samtliga parter
kring en utveckling av tidigare samverkans- och arbetsmiljöavtal. Detta har nu
resulterat i FAS 05 – Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö – samverkan i
kommuner, landsting och regioner.
Denna överenskommelse är en utveckling av de tidigare avtalen ”Utveckling -92 –
Överenskommelse om samverkan m.m. i kommuner och landsting” respektive
”Kompetens -93 – Överenskommelse om kompetens inom arbetsmiljö och rehabiliteringsområdet” och ersätter dessa tidigare överenskommelser.
Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2005-04-01 och tillsvidare.

Innhåll i FAS 05 – förändringar och förtydliganden i korthet
•

Centralt avtal utan lokal bindning

•

Uppdaterat och moderniserat avtal – bibehållen struktur

•

Målsättningen med överenskommelsen är att aktivt arbeta för och stödja
en utveckling där en väl fungerande verksamhet förenas med ett
långsiktigt hållbart arbetsliv

•

Lokala avtal fortsätter att gälla

•

Centrala parter ser det som angeläget att lokala parter, med FAS 05 som en
utgångspunkt, bedriver ett partsgemensamt arbete i syfte att träffa lokala
avtal inom samverkan, hälsa och arbetsmiljö
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•

Genom centrala parters åtagande (bil 1 till FAS 05) ska centrala parter bidra till att avtalets intentioner får brett genomslag lokalt

•

Ny lagstiftning, ramavtal m.m. ska kunna hanteras inom avtalets ram

•

Initiativet att aktualisera frågor för samverkan gäller arbetsgivare och fackliga organisationer

•

En viktig del av verksamhetens utveckling är jämställdhets- och
mångfaldsarbete samt att motverka alla former av diskriminering

•

Hälsa – livsstil – eget ansvar - ett område som aktualiseras i
överenskommelsen

•

Medarbetarens ansvar för att medverka i förändringsarbete för en god
hälsa och arbetsmiljö

•

Utökad del kring företagshälsovård eller likvärdig professionellt oberoende expertkompetens

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetslivssektionen
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