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Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skol-
ledare och syofunktionärer,  som ej erhållit försäkrings-
skydd enligt AGS-KL 
För rubricerade arbetstagare, som i samband med övergången 1991-01-01 till 
kommunala avtal - inte eller endast delvis kom att omfattas av AGS-KL:s 
försäkringsskydd, gäller särskilda ersättningar under sjukbidrags- och för-
tidspensionstid enligt övergångsbestämmelser (Bilaga 2 till § 2 i förhand-
lingsprotokollet 1990-12-18.  P-cirk nr 1991:03 och 1991:07). 

En senare träffad och aktuell överenskommelse om övergångsbestämmelser 
för rubricerade arbetstagare återfinnes i Bilaga 8 till ÖLA 93 (Cirk 1994:84). 

Ersättningen - dels enligt övergångsbestämmelserna 1990-12-18 punkt 4 i 
Bilaga 2 till § 2 och dels enligt punkt C i Bilaga 8 till ÖLA 93 - motsvarar den 
som utges i månadsersättning enligt kommunala bestämmelser till arbetsta-
gare grupp 1, som insjuknat 1991-01-01 eller senare. 

Om ersättning har lämnats 24 månader i följd utges enligt § 23 i försäk-
ringsvillkoren för AGS-KL ett värdesäkringstillägg till månadsersättningen 
om vissa förutsättningar är uppfyllda. 

Motsvarande värdesäkringstillägg utges fr o m januari 1993 med 9 procent 
på utgående ersättning till arbetstagare grupp 1 som omfattas av övergång-
bestämmelserna och som erhåller ersättning enligt övergångsbestämmel-
serna punkt 4 i Bilaga 2 till § 2. 

Fr o m januari 1994 blev värdesäkringstillägget ett tillägg med 11 procent på 
ersättningens grundbelopp (Se Cirk 1994:8 angående värdesäkring). 
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Beslut föreligger nu från AMF-sjukförsäkring om värdesäkringstilläggets 
storlek fr o m januari 1995. Värdesäkringstillägget blir för berörda arbetsta-
gare ett tillägg med 13 procent på ersättningens grundbelopp. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Bengt Pewe. 
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