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Överenskommelse om att arbetstagare anställda
enligt BEA 95 ska omfattas av AGS-KL och TFAKL
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. I § 2 p 3 och 4 i överenskommelsen 1997-01-10 om ändringar i BEA 95
anges följande.
”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.”

2. Enligt överenskommelse 2000-05-02 om ändringar i och tillägg till PFA
98 ska anställda som omfattas av BEA 95 omfattas av PFA 98 från och
med den 1 januari 2000.
§2
Parterna enas om följande.
Anställda som omfattas av BEA 95 ska från och med den 1 januari 2000
omfattas av AGS-KL och TFA-KL.
§3
Parterna antecknar till protokollet att vad som överenskommits enligt § 2
gäller under förutsättning av godkännande av därtill behörig nämnd inom
AMF.
§4
Förhandlingarna förklaras avslutade.
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