Förhandlingsprotokoll

AGS-KL

2000-05-02

Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL
Parter
Arbetsgivarsidan
Svenska Kommunförbundet och
Svenska kyrkans Församlingsförbund
Arbetstagarsidan
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena
ingående organisationer, AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd
§1
Parterna konstaterar följande.
1.

Parterna träffade 1998-12-21 en överenskommelse om förlängd ersättningstid vad gäller dagsersättning enligt AGS-KL. Dagsersättning skall
enligt överenskommelsen utges även för dag 91-360 i sjukperioden.
Med hänsyn till pågående utredning om den allmänna försäkringens ersättning vid långvarig arbetsoförmåga gjordes överenskommelsen tidsbegränsad att gälla till och med 1999-12-31.

2.

Enligt Centrala och lokala protokollsanteckningar punkt 3 i förhandlingsprotokollet 1998-06-12 om PFA 98 gäller följande:
Parterna ska gemensamt — inom ramen för avtalen PFA, PA-KL och
AGS-KL — se över regelverket för arbetstagare med rätt till förtidspension med avsikt att ändringar ska göras i avtalen före 2000-01-01.
Ett syfte är att skapa en s.k. premiebefrielseförsäkring kopplad till

administrationen för AGS-KL. I denna översyn ingår även att utfästelse om sjukpension enligt PA-KL ska inarbetas i AGS-KL.
§2
Parterna enas om följande.
1.

§ 3 andra stycket, § 16 andra stycket och § 19 i försäkringsvillkoren för
AGS-KL ska ha den lydelse som följer av bilaga till detta protokoll
med angivna giltighetstidpunkter.

2.

Bestämmelserna i § 19 gäller för arbetstagare som får rätt till förtidspension eller sjukbidrag 2000-05-01 eller senare. För sådan arbetstagare gäller inte vad som sägs i bilaga 2 till PFA 98, Centrala och lokala
protokollsanteckningar punkt 16.
Anmärkning
För arbetstagare anställda inom Svenska kyrkan eller organisatoriska delar
därav gäller i stället tidpunkten 2000-07-01.

§3
Parterna konstaterar att överföringen av PA-KL:s sjukpension till AGS-KL
innebär oförändrad kompensationsnivå för kollektivet.
§4
Det antecknas till protokollet att arbetstagarsidans yrkande angående den
totala ersättningsnivån vid dags- och månadsersättning kvarstår.
§5
Parterna antecknar till protokollet att vad som överenskommits enligt § 2
punkt 1 gäller under förutsättning av godkännande av därtill behörig nämnd
inom AMF.
§6
Förhandlingarna förklaras avslutade.
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Bilaga till förhandlingsprotokoll 2000-05-02

Ändringar i försäkringsvillkoren för AGS-KL
§ 3 andra stycket ska ha följande lydelse fr.o.m. 2000-01-01
Rätten till AGS-KL-förmåner upphör vid ingången av den månad, varunder
den anställda uppnår pensionsåldern eller eljest avgår med rätt till ålderspension eller visstidspension enligt PA-KL/motsvarande äldre pensionsbestämmelser, särskild ålderspension/motsvarande enligt PFA 98 eller andra tjänstepensionsbestämmelser. Med pensionsåldern avses i förekommande fall
även pensioneringsperiodens övre gräns.
§ 16 andra stycket ska ha följande lydelse fr.o.m. 2000-01-01:
Efter den 360:e dagen i sjukperioden enligt AFL lämnas ingen dagsersättning.
§ 19 ska ha följande lydelse fr.o.m. 2000-05-01:
Månadsersättning för inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp
Månadsersättning på årsinkomst som överstiger 7,5 prisbasbelopp bestäms
med utgångspunkt från inkomsten vid insjuknandet enligt de bestämmelser
som gäller för beräkning av sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL med
bortseende från gränsen 7,5 prisbasbelopp.
För försäkrad vars årsinkomst överstiger 7,5 prisbasbelopp beräknas hel
månadsersättning enligt tabell C.
Är arbetsförmågan inte helt nedsatt lämnas ersättning i förhållande till
minskningen av arbetstiden hos arbetsgivaren.
Anmärkning
Ersättning enligt denna paragraf gäller försäkrad som beviljas förtidspension/sjukbidrag 2000-05-01 eller senare.

Tabell C

Inkomstunderlag i prisbasbelopp

7,5 – 20

20 – 30

Månadsersättning från AGS-KL

65 %

32,5 %

